
  CATEQUESE
PAROQUIAL  2019

1- INFÂNCIA 
MISSIONÁRIA

Aos sábados, das 09:30h às 
10:30h, nas Salas do Catebrincan-
do e Auditório, para crianças com 
idade de 6 e 7 anos. Coordenação 
Paroquial: Giovana Morales – 
Fone: 99645-3651

2- PRIMEIRA 
EUCARISTIA

Aos sábados, das 09:30h às 
11h e nas quartas-feiras, das 18h 
às 19:30h, nas salas dos Blocos 
2 e 3, com crianças a partir de 8 
anos completos. São 3 anos de 
preparação. As crianças com ida-
des maiores ou adolescentes com 
até 12 anos poderão também fa-

zer a Inscrição. Serão formados grupos de acordo com a idade.  Coor-
denação do 1º Ano: Eda Leticia Grassi Barbosa - Fone: 99605-2990  
/ Coordenação do 2º Ano: Marcia  Hayashi  Fone: 99133-2278   / 
Coordenação do 3º Ano: Adriana Nogueira Mello - Fone: 99759-0976   
/Coordenação Paroquial: Renata Angélica Pilan - Fone: 99798-0252 

Aos sábados, das 9:30h às 11h, 
nas salas do Bloco  1. Às quartas-
-feiras, das 18h às 19:30h, nas sa-
las do Bloco 3. 

3- PERSEVERANÇA

4- PASTORAL DA 
CRISMA

Aos sábados e domingos das 9:30h às 
11h, no Bloco 1; e às quartas-feiras, das 
18h às 19:30h, nas salas do Bloco 1. Co-
ordenação Paroquial: Renata e Rodrigo 
de Faria  Fone:  99904-1980 / 99606-7355

5- CATEQUESE 
DE ADULTOS

 As pessoas com 16 anos completos, 
que ainda não fizeram a 1ª Eucaristia nem 
a Crisma; casais amasiados ou casados 
somente no civil, poderão regularizar 
essa situação participando dos Encontros 
da Catequese de Adultos, nos meses de 
fevereiro e março. Horários: 5ª feira, das 
19:30h às 21:30h; aos sábados, das 16h 
às 18h, na Sala 1 , do Bloco 1. Coorde-
nação Paroquial: Fernanda Spadotto e 
Alexandre Pires – Fone: 99764-8398

INSCRIÇÕES:  NA SECRETARIA PAROQUIAL, DURANTE O MÊS 
DE JANEIRO DE 2019

INÍCIO DAS ATIVIDADES:   FEVEREIRO DE 2019
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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

“ SOU CAtÓLiCO, 
SOU dE MiSSA” 

        
Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
A partir deste número do Infor-

mativo Paroquial, nesta página, 

vamos falar  do significado,  da 
necessidade e da beleza da Missa 
na vida dos Cristãos Católicos. 

De um lado, vamos falar da 
Pastoral da Missa, uma ação 
pastoral que pode ser realizada 
por todos os Paroquianos(as), em 
qualquer lugar onde se encon-
tram: no trabalho, no lazer, na es-
cola, nas compras, nos grupos de 
whatsapp, nos hospitais...Trata-se 

de um trabalho  que nasce do con-
tato direto com as pessoas, no dia 
a dia da vida...

Ou seja, com educação e res-
peito, sem forçar ou impor nada, 
encontrar um jeito, um modo de 
iniciar uma conversa que possa 

conduzir ao tema da Missa. Quem 
sabe, a pessoa se interessa e co-
meça a participar das celebrações 
eucarísticas, na nossa Paróquia, 
ou, então,  na Paróquia onde resi-
de, ou mesmo naquela com a qual 
mais se identifica.

Por outro lado, vamos insistir 
também na participação da Família 
na Missa. Continua sendo válida, 
mais do que nunca,  a máxima: “A 
família que reza unida, permane-
ce unida”. Como seria bom se os 
pais e filhos conseguissem chegar 
a um acordo quanto à participação 

conjunta na Missa! A iniciativa do 
pai é de fundamental importância! 
Todos  sabemos que as Mães são 
as grandes incentivadoras na vida 
de fé dos filhos. Mas, está com-
provado que se o pai  participa  da 
Missa, é maior a possibilidade dos 
filhos também participarem!

E se todos participarem jun-
tos? Com certeza que essa 
família vai caminhar pelos ca-
minhos, nem sempre fáceis da 
vida,  com mais segurança, se-
renidade e alegria!

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 

“ Muçulmano que é muçulmano vai à Mesquita; Judeu que é 
judeu vai à Sinagoga; protestante que é protestante vai ao Culto e 

Católico que é católico vai à Missa”
--------------------------------------------------

OBS: Na página da Paróquia Sagrado Coração de Jesus  - scjbo-
tucatu.com.br - no espaço RP1 Missas, você encontra os horários de 

Missa de todas as Paróquias da cidade de Botucatu. 
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A Paróquia Sagrado Coração de Jesus encontra-se dividida 
em 11 Regiões Missionárias, cada uma com 5 ou mais Seto-
res. Nas Regiões Missionárias estão sendo implantadas diversas 
atividades pastorais. No momento são 6: Coordenação Geral da 
Região Missionária, MECEs, Capelinhas, Terço nas Famílias, No-
vena de Natal/CF e distribuição do Informativo Paroquial. Uma 
outra atividade pastoral que está sendo organizada  é a Bandeira 
do Divino que, no Tempo Pascal,  visita as  famílias da Região 
Missionária. Neste ano, visitou mais ou menos mil famílias.

PARÓQUIA - REGIÕES 
MISSIONÁRIAS

6- Região Missio-
nária São José 

Coordenadora: Valquíria 
Masiano - Fone: 99617-5090

- MECEs: Maria Bernadete 
Ayres - Fone: 3813-6400

- Capelinhas: Nena Souza - 
Fone: 99840-0741

- Novena/CF:   Renata Ba-
zoni    Fone: 99655-4924

DIRETRIZES ARQUIDIOCESANAS 
DE MISSÃO E PASTORAL DAMP

Introdução
- A Igreja 

é chamada a 
repensar pro-
f undamen te 
e a relançar 
com fidelida-
de e audácia 
sua missão 
nas novas cir-
cuns tânc ias 
latino ame-
ricanas e mundiais. Ela não 
pode fechar-se frente àqueles 
que só vêem confusão, pe-
rigos e ameaças ou àqueles 
que pretendem cobrir a varie-
dade e complexidade das situ-
ações com uma capa de ideo-
logias gastas ou de agressões 
irresponsáveis. Trata-se de 
confirmar, renovar e revitali-
zar a novidade do Evangelho 
arraigada em nossa história, a 
partir de um encontro pessoal 
e comunitário com Jesus Cris-

to, que desperte discípulos e 
missionários. V Conferência 
de Aparecida, nº 11 – 2007 

- A pastoral em chave mis-
sionária exige o abandono 
deste cômodo critério pastoral: 
«fez-se sempre assim». Con-
vido todos a serem ousados e 
criativos nesta tarefa de repen-
sar os objetivos, as estruturas, 
o estilo e os métodos evangeli-
zadores das respectivas comu-
nidades. Uma identificação dos 
fins, sem uma condigna busca 
comunitária dos meios para os 
alcançar, está condenada a 
traduzir-se em mera fantasia. A 
todos exorto a aplicarem, com 
generosidade e coragem, as 
orientações deste documen-
to, sem impedimentos nem re-
ceios.  Papa Francisco - Evan-
gelii Gaudium, nº 33 – 2013

 OBS:  O Texto completo da 
Diretrizes Arquidiocesanas na 
página da Paróquia – scjbotu-
catu.com.br

- Terço nas Famílias: Sebastiana Ayres - Fone: 3814-1620
- Informativo Paroquial: João Ayres - Fone: 3814-1620
OBS - No próximo número  a Região Missionária 7 –  São Ju-

das Tadeu

VIVER COM SABEDORIA
O CARVALHO E O CANIÇO 
O carvalho, que é sólido e impotente, nunca se curva com 

o vento. Vendo que o caniço se inclinava todo, quando o ven-
to passava, o carvalho lhe disse: - Não se curve! Fique firme, 
como eu faço. 

O caniço respondeu: - Você é forte, pode ficar firme. Eu, que 
sou fraco, não consigo. 

Veio então um furacão. O carvalho, que enfrentou a ventania, 
foi arrancado com raízes e tudo. Já o caniço se dobrou todo, não 
opôs resistência ao vento e ficou em pé.
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MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO
PARA O II DIA MUNDIAL DOS POBRES

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
(18 DE NOVEMBRO DE 2018)

ção com outras realidades, que se 
movem impelidas não pela fé  mas 
pela solidariedade humana, con-
segue prestar uma ajuda que, sozi-
nhos, não poderíamos realizar.

 O fato de reconhecer que, no 
mundo imenso da pobreza, a nos-
sa própria intervenção é limitada, 
frágil e insuficiente leva a estender 
as mãos aos outros, para que a mú-
tua colaboração possa alcançar o 
objetivo de maneira mais eficaz. 
Somos movidos pela fé e pelo im-
perativo da caridade, mas sabemos 

“Este pobre clama e o Senhor o escuta”

reconhecer outras formas de ajuda 
e solidariedade que se propõem, em 
parte, os mesmos objetivos; desde 
que não transcuremos aquilo que 
nos é próprio, ou seja, conduzir to-
dos a Deus e à santidade. 

Uma resposta adequada e ple-
namente evangélica, que podemos 
realizar, é o diálogo entre as di-
versas experiências e a humildade 
de prestar a nossa colaboração. 
Vaticano, na Memória litúrgica 
de Santo Antônio de Lisboa, 13 
de junho de 2018. 

Inúmeras são as iniciativas que 
a comunidade cristã empreende 
para dar um sinal de proximidade 

e alívio às muitas formas de po-
breza que estão diante dos nossos 
olhos. Muitas vezes, a colabora-

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Que sejam fieis e 
permaneçam sempre juntos
O matrimônio, porém, acrescen-

ta a tudo isso uma exclusividade in-
dissolúvel, que se expressa no pro-
jeto estável de partilhar e construir 
juntos toda a existência. Sejamos 
sinceros na leitura dos sinais da re-
alidade: quem está enamorado não 
projeta que essa relação possa ser 
apenas por um certo tempo; quem 
vive intensamente a alegria de se 
casar não está a pensar em algo 
de passageiro; aqueles que acom-
panham a celebração duma união 
cheia de amor, embora frágil, espe-

ram que possa perdurar no tempo; 
os filhos querem não só que os seus 
pais se amem, mas também que sejam 
fiéis e permaneçam sempre juntos. 

Estes e outros sinais mostram 
que, na própria natureza do amor 
conjugal, existe a abertura ao defi-
nitivo. A união, que se cristaliza na 
promessa matrimonial para sempre, 
é mais do que uma formalidade so-
cial ou uma tradição, porque radi-
ca-se nas inclinações espontâneas 
da pessoa humana. Papa Francisco 
– Exortação Apostólica Pos-Sino-
dal Amoris Laetitia, sobre o amor  
na família, nº 123 – 19/03/2016

GRUPO PRESENÇA AMIGA

O Grupo Presença Amiga é 
uma iniciativa da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus com o objetivo de 
colaborar com pacientes da UNESP 
que  estão sem Acompanhantes. 
Nesse primeiro momento,  o Grupo 
Presença Amiga se faz presente ape-
nas nos espaços de  observação do 

Pronto Socorro. Na medida em que 
o Grupo for crescendo a intenção é 
também acompanhar pacientes das 
Enfermarias. Quem decide se exis-
te ou não  necessidade de Acom-
panhantes é a Assistência Social 
da UNESP, que entra em contato 
com a Coordenação do Grupo, 
que, por sua vez, aciona a pessoa 
Voluntária disponível. Se alguém 
quiser participar do Grupo Presen-
ça Amiga, favor, entrar em conta-
to com a Cidinha Franco – Fone:  
99775-7587 ou deixar o nome e o 
telefone na Secretaria Paroquial.  

“ Eu estive doente, e você 
cuidou de Mim”
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

INTRODUÇÃO ( II )
O nosso objetivo é oferecer ao 

leitor uma visão global da matéria, 
com seriedade cientifica, e por-
tanto, livre da apelação para mis-
ticismos e sectarismos. A Parapsi-
cologia é uma ciência em amplo 
desenvolvimento no mundo in-
teiro; como tal, deve conservar-se 
neutra. Não deve estar a serviço 

de ideologias e/ou crenças.
Convém notar, também, que 

a Parapsicologia, como ciên-
cia, mantém uma relação natu-
ral com outras ciências e com a 
própria religião. Há fenômenos 
parapsicológicos que possuem 
um parentesco natural com a re-
ligião; isto é, há fenômenos que 
são, ao mesmo tempo, campo co-

mum de estudo tanto da Parapsi-
cologia como da Teologia, embo-
ra, sob enfoques diferentes.

Por exemplo, um suposto mi-
lagre, uma suposta possessão 
demoníaca etc... são fenômenos 
que acontecem neste mundo e 
como tais são objeto de inves-
tigação cientifica. Se a ciência 
esgotar seus recursos em sua 
tarefa de compreensão e escla-
recimento de tais fatos, então, 
relega-os à  Teologia. 

Portanto, falaremos de as-
suntos relacionados com religião 
também, e sempre que convier; 

falaremos livremente, sem sec-
tarismos, e por isso, acredito, de 
maneira respeitosa e aceitável pe-
los leitores de todas as conotações 
religiosas. O importante na busca  
desapaixonada da verdade.

Uma abordagem global do ser 
humano inclui, necessariamen-
te, sua dimensão transcendental. 
Uma abordagem do ser humano 
que não considerasse sua dimen-
são transcendental não passaria 
de um enfoque incompleto. Con-
tinua...  ( Cf. Benjamim Bossa – O 
poder da mente e os mistérios da 
Vida – Edições Loyola)

CIÊNCIA E FÉ: DUAS ASAS  
EM BUSCA DA VERDADE!

Paulo VI, hoje declarado 
oficialmente Santo, foi Papa de 

21/06/1963- 06/08/1978

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.

Porquê  uma saudação espe-
cial para vós? Porque todos nós, 

aqui, Bispos, Padres do Concílio, 
procuramos a verdade. O nos-
so esforço durante estes quatro 
anos, o que foi senão uma pes-
quisa mais atenta e um apro-
fundamento  da mensagem de 
verdade confiada à Igreja, senão 
um esforço de docilidade mais 
perfeita ao espírito de verdade?

Não podemos, pois, deixar de 
vos encontrar. O vosso caminho 
é o nosso. As vossas veredas não 
são jamais estranhas às nossas. 
Nós somos os amigos da vossa 
vocação de pesquisadores, os alia-
dos das vossas fadigas, os admira-
dores das vossas conquistas e, se 
for preciso, os consoladores dos 
vossos desânimos e dos vossos 
fracassos. Papa Paulo VI – Men-
sagem aos homens de pensa-
mento e de ciência - No encer-
ramento do Concílio Vaticano II 
– Roma – 08/12/1965

PARA REFLETIR
Uma senhora foi ao médico e depois de reali-

zar alguns exames, o médico, reparando em seus 
trajes, lhe perguntou: - A senhora é protestante?

Ela respondeu: - Sim.

O médico disse, então: - Eu gosto muito dos 
protestantes, mas vocês só tem um problema: fa-
lam muito de Jesus e não falam nada de Maria.

Após alguns segundos de silêncio, a mulher dis-
se:-  Doutor, posso lhe fazer uma pergunta? – Sim.

- Se quando eu chegasse aqui, sua secretária 

me dissesse que o senhor não estava, mas sua mãe sim, o senhor acha que eu 
ia querer ser atendida por ela?

- Claro que não! - disse o médico. - Quem se formou em Medicina fui 
eu, não ela.

- Pois é, Doutor. Quem morreu na cruz por mim foi Ele, não ela.
Nisto o médico, sabiamente respondeu: - Está certo, mas se a senhora che-

gar na recepção e encontrar minha  mãe e não tiver mais vaga ou dinheiro para 
pagar e ela me pedir, eu atendo a senhora e ainda lhe dou os remédios!
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A LAUDATO SI, OS CIENTISTAS 
E OS GOVERNOS

Realizou-se no dia 15 
de novembro de 2018, no 
Vaticano, a Conferência 
Internacional com o título 
“ Mudança climática, saú-
de do planeta e futuro da 
Humanidade”, organizada 
pela Pontifícia Academia 
da Vida . Participaram estu-
diosos e pesquisadores do mundo 
inteiro, entre os quais o professor 
Ricardo Valentini, da Universida-
de de Tuscia, na cidade de Viter-
bo, Itália, que afirmou: “ Como 
pesquisador preciso agradecer ao 
Papa Francisco pela sua  Encícli-
ca Laudato Si, que praticamente 
deu um forte impulso às decisões 

que foram tomadas no Encontro 
de Paris, em dezembro de 2015, 
quando parecia não seria possível  
fechar o acordo, mas que graças a 
esse documento do Papa Francisco, 
os Governos perceberam  a exigên-
cia e a necessidade de se chegar a 
um ponto comum”. Fonte: Vatican 
Insider – 15/11/2018

HOLANDA: UM CAMPO IDEAL 
PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO

Dom Otávio 
Ruiz Arenas, Se-
cretário do Pontifí-
cio Conselho para a 
Promoção da Nova 
Evangelização e 
também membro da 
Congregação dos 
Bispos e, antes, por 
cinco anos foi Bis-
po de Villavicen-
cio, na Colômbia. 
Na sua viagem à Holanda, visitou 
algumas Dioceses, constatando: “ 
Daquilo que me disseram alguns 
sacerdotes que encontrei nestes 
dias, acredito que o impacto do 
secularismo foi e continua sendo 

muito forte nesse país. Por outro 
lado, justamente a Holanda, por 
essa sua realidade, pode se tor-
nar um campo ideal para a Nova 
Evangelização”. Fonte: Vatican 
Insider – 13/11/2018

A TRAGÉDIA DE UMA 
GUERRA ATÔMICA

“ Seguindo meus Predecesso-
res, insisto que é de fundamen-
tal importância empenhar-se em 
favor de um mundo sem armas 
nucleares, e peço aos cientistas 
a colaboração ativa no sentido 
de convencer os Governantes so-

bre a inaceitável defesa dessas 
armas, considerando os danos 
irreparáveis que causam à Hu-
manidade e ao Planeta”. Papa 
Francisco – Discurso  aos mem-
bros da Pontifícia Academia das 
Ciências. Roma – 12/11/2018

NAVIO HOSPITAL NA AMAZÔNIA
O Papa Francisco se emocio-

nou ao receber em audiência o 
Bispo do Óbidos, no Estado do 
Pará, Dom Bernardo Bahlmann, 
que apresentou ao Pontífice o 
projeto “ Navio Hospital Papa 
Francisco”. Trata-se de um pro-
jeto “ousado” que vai percorrer 
mil quilômetros do Estado do 
Pará, oferecendo atendimento 
médico a mil comunidades ribei-
rinhas e 12 municípios, num to-
tal de cerca de 700 mil pessoas. 
Na audiência, foi apresentado 
ao Pontífice um vídeo de cinco 

Dom Bernardo, Papa Francisco 
e os Freis idealizadores e 

responsáveis pela execução do 
Projeto – Roma – 05/11/2018

Jornada Mundial da Juventude 
de 2013. Foi então que o Papa 
perguntou ao Frei Francisco Be-
lotti, se eles estavam presentes 
na Amazônia, encorajando um 
projeto naquela região. Fonte: 
Vatican News – 05/11/2018

minutos e uma maquete do projeto.
 O projeto foi solicitado pelo 

próprio Pontífice quando visitou 
o Hospital administrado pela 
Fraternidade São Francisco de 
Assis na Providência de Deus no 
Rio de Janeiro, por ocasião da 
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  BALANCETE MENSAL
ouTuBro 2018

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 30.268,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 17.803,85
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$   2.034,00
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.551,61
5-Grupo Amigas do Sonho................................................ R$   1.901,00
6-Aluguéis e Muros............................................................ R$   2.470,00  
7-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$      800,00
8-Rendimentos bancários................................................. R$      437,73
9-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$   1.145,00
10-Cesta de Natal.............................................................. R$      400,00
11-Bazar Paroquial............................................................ R$      812,00
12-Máquina Cartão Dízimo................................................ R$      718,80
13-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   3.640,00
14-Doações....................................................................... R$   1.391,50
Total de Entrada................................................................ r$ 66.654,69  

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$  12.846,94 
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    6.700,92
3-Coleta das Missões.......................................................... R$   4.501,00
4-Côngrua  do Pároco......................................................... R$   3.192,95
5-Espórtula Diác. Luiz Carlos.............................................. R$       554,00
6-Espórtula Pe. André......................................................... R$   1.200,00
7-Pastorais, Liturgia e Escritório (Novena de Natal)........... R$    5.869,67
8-Folhetos de Missa............................................................ R$   2.630,00
9-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    4.250,89
10-Reforma Capela Divino Pai Eterno................................ R$      323,87
11-Telefone, TV e  Internet  ............................................... R$      657,30
12-Água e Esgoto...............................................................  R$      798,45
13-Terreno Divino Pai Eterno (4/16)................................... R$    5.000,00
14-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas).. R$       674,77
15-Energia elétrica.............................................................. R$   1.292,13 
16-Combustível................................................................... R$       463,03
17-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$   1.600,00
18-Informativo Paroquial .................................................... R$   1.431,00
19-Reforma – 2ª Etapa........................................................ R$ 13.624,86
20-Casa Paroquial ............................................................. R$   1.078,19
21-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$   1.625,99
22-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
23-Unimed........................................................................... R$       694,39
24-Taxas - IPTU.................................................................. R$       787,09
25-Tarifas bancárias........................................................... R$       228,80
26-Segurança ....................................................................  R$       150,00
Total de Saída................................................................... r$ 72.476,24   

Pe. José  Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro

o Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da 
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial

ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O  DÍZIMO

PAINEL 
DO DÍZIMO 
 OUTUBRO

 2018

- Total de Dizimistas: 1.066
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 503
- Novos Dizimistas: 08
- Total arrecadado: R$ 30.268.00

- 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 Paro-
quial ou no Plantão do Dízimo! 

ATENdIMENTo PAroQuIAL
- SECrETArIA PAroQuIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h 

/ Sábado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: 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 fei-

ra, das 9h às 11:30h. Favor, deixar na Secretaria Paroquial, o 
nome, o endereço e o telefone, esclarecendo se é Benção de 
casa, confissão de Idoso ou doente ou Unção dos Enfermos.

- CoNFISSÕES E CoNVErSAS PESSoAIS CoM o PAdrE: 
3ª, 5ª e Sáb – das 09h às 11:30h; 3ª, 4ª , 5ª e 6ª feira: das 14h às 
17h. 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

- Dízimo: uma contribuição 
mensal que os Paroquianos 
oferecem para 
a manutenção das atividades 
pastorais da Paróquia.

- Dízimo: um ato consciente, 
livre, pessoal e responsável.



Página 8 Informativo Paroquial

PROGRAMAÇÃO DE MISSA
DEzEMbRO – 2018

01/12 (1º Sab): 16h – Capela Santo expedito  (JRG)
                               18:30h – MatRiz  (lCS)  
                               19:30h – Capela divino pai eteRno  ( J )
02/12 (1º Dom): 07:30h – MatRiz (ph)
                               09h – MatRiz  (ph)
                               11h – Capela divino pai eteRno  (lCS)
                               11h – Capela Santo expedito (JRG)
                               17h – Capela São CRiStóvão (ph)
                               19h – MatRiz  (ph)
04/12 (1ª teR): 19:30h  – Capela Santo expedito – NoveNa ( JRG )
05/12 (1ª Qua): 15hh – MatRiz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (ph)           
07/12 (1ª Sex): 19:30h – MatRiz – sagraDo Coração De Jesus (ph)
08/12 (2º sab): soleNiDaDe Da imaCulaDa CoNCeição
                               16h – Capela Santo expedito  (ph)
                               18:30h – MatRiz  (ph)  
                               19:30h – Capela divino pai eteRno  ( eG )
09/12 (2º Dom): 07:30h – MatRiz (ph)
                               09h – MatRiz  (ph)
                               11h – Capela divino pai eteRno  (lCS)
                               11h – Capela Santo expedito (ph)
                               17h – Capela São CRiStóvão (lCS)
                               19h – MatRiz  (ph)
11/12 (2ª teR): 19:30h  – Capela Santo expedito  – NoveNa     ( JRG)                                    
12/12 (2ª Qua): 15hh – MatRiz – missa Com os eNfermos e iDosos - CoNfraterNiza-
ção No salão Paroquial  (PH)  
15/12 (3º Sab): 16h – Capela Santo expedito  (ph)
                              18:30h – MatRiz  (ph)  
                              19:30h – Capela divino pai eteRno  ( Ja )
16/12 (3º Dom): 07:30h – MatRiz (ph)
                               09h – MatRiz  (pa)
                               11h – Capela divino pai eteRno  (ph)
                               11h – Capela Santo expedito  (pa)
                               17h – Capela São CRiStóvão (lCS)
                               19h – MatRiz  (ph)
18/12 (3ª teR): 19:30h  – Capela Santo expedito – NoveNa ( JRG )                       
22/12 (4º Sab): beNção Das imageNs Do meNiNo Jesus
                               16h – Capela Santo expedito   (ph)
                               18:30h – MatRiz (ph)
                               19:30h – Capela divino pai eteRno  ( Ja )
23/12 (4º Dom): 07:30h – MatRiz (ph)
                               09h – MatRiz  (ph) 
                               10:30h – MatRiz – batizaDo (ph)
                               11h – Capela divino pai eteRno  (lCS)
                              11h – Capela Santo expedito    (pa)
                               17h – Capela São CRiStóvão (pa)
                               19h – MatRiz  (ph)
24/12 (4ª SeG): vigília De Natal
                              16h – Capela Santo expedito  ( ph )
                               19h – Capela divino pai eteRno (lCS)
                               20h – MatRiz (ph)
25/12 (4ª ter): Natal Do seNHor
                               09h – MatRiz  (pa) 
                               11h – Capela divino pai eteRno  (ph)
                               11h – Capela Santo expedito    (pa)
                              19h – MatRiz  (ph)
29/12 (5º Sab): beNção Das famílias
                              16h – Capela Santo expedito   (ph)
                              18:30h – MatRiz (ph)
30/12 (5º Dom): 07:30h – MatRiz (ph)
                              09h – MatRiz  (pa) 
                               11h – Capela divino pai eteRno  (pa)
                               11h – Capela Santo expedito    (ph)
                               17h – Capela São CRiStóvão ( lCS )
                               19h – MatRiz  (ph)
31/12 (5ª SeG):  ação De graças
                               16h – Capela Santo expedito  ( ph )
                               19h – Capela divino pai eteRno (lCS)
                               20h – MatRiz (ph)
01/01 (1ª ter): maria, mãe De Deus e Dia muNDial Da Paz
                               09h – MatRiz  (pa) 
                               11h – Capela divino pai eteRno  (pa)
                               11h – Capela Santo expedito    (ph)
                               19h – MatRiz  (ph)

- missas: (PH): pe. heRGeSSe /  (Pa): pe. andRé / (lCs): diáCono peRManente luiz CaR-
loS doS SantoS/ (Jrg): Mep JoSé RoQue GaSpeRini /  (Ja ): Mep JoSé antônio / (eg): 
Mep éMeRSon GaMito

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA

EQUIPE  PAROQUIAL DE FORMAÇÃO
Seguindo as orientações da 

arquidiocese de botucatu, a 
paróquia Sagrado Coração de 
Jesus já constituiu a sua equipe 
Paroquial de formação, com 
os seguintes membros:

1- palhinha (Coordena-
dor) - fone: 99671- 2323

2- Ângela Maria Riquete 
Caetano - fone: 3354-1204

3- arlette  neide bento 
Carvalho  - fone: 3882-1122 / 99899-1122

4- paulo volpato  - fone: 99753-5208 
5- douglas brás  Campos  - fone:  99755-5949

os encontros Paroquiais de formação terão início em fevereiro de 2019 e 
visa atingir o maior número possível de paroquianos! Serão tratados os 5 te-
mas do Kerígma: Anúncio, Conversão, Discipulado, Comunhão e Missão.


