
FELIZ E SANTO NATAL  
PARA TODOS! ABENÇOADO 2020!

Nasceu para vós o Salva-
dor: aquilo que o Anjo anun-
ciou aos pastores, Deus no-
-lo recorda agora por meio do 
Evangelho e dos seus mensa-
geiros. Trata-se de uma notí-

a história dos pastores. Estes 
mostram-nos o modo justo 
como responder àquela men-
sagem que nos é dirigida tam-
bém a nós. Papa Bento XVI – 
Homilia – Roma – 24/12/2009

PASTORAL DA CATEQUESE 2020
1- INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Aos sábados, 

das 09:30h às 
10:30h, nas Salas 
do Catebrincando 
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-fei-

ras, 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 idades maiores ou ado-
lescentes com até 12 anos poderão também fazer a Ins-
crição. Serão formados grupos de acordo com a idade. 
Coordenação do 1º Ano: Eda Leticia Grassi Barbo-
sa - 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

3-PERSEVERANÇA
Aos sábados, das 9:30h às 11h, nas 

salas do Bloco 1. Às quartas-feiras, das 
18h às 19:30h, nas salas do Bloco 3.

cia que não nos pode 
deixar indiferentes. 
Se é verdadeira, mu-
dou tudo. Se é verda-
deira, diz respeito a 
mim também. Então, 
como os pastores,  
devo dizer também 
eu: Levantemo-nos, 
quero ir a Belém e 
ver a Palavra que 
aconteceu lá. Não 
é sem intuito que o 
Evangelho nos narra 

4-PASTORAL DA 
CRISMA

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

5-CATEQUESE COM ADULTOS
 As pessoas com 16 anos com-

pletos, que ainda não fizeram a 1ª 
Eucaristia nem a Crisma; casais 
amasiados ou casados somente no 
civil, poderão regularizar essa situ-
ação participando dos Encontros da 
Catequese de Adultos, nos meses de 

fevereiro e março. Horários: 5ª fei-
ra, das 19:30h às 21:30h; aos sábados, 
das 16h às 18h, na Sala 1 , do Bloco 1. 

INSCRIÇÕES PARA TO-
DAS AS ETAPAS: Durante o 
mês de janeiro de 2020, na Se-
cretaria Paroquial.
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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

OS PAPAS E A 
EUCARISTIA

Não há dúvida que a reforma li-
túrgica do Concílio trouxe grandes 
vantagens para uma participação 
mais consciente, ativa e frutuosa 
dos fiéis no santo sacrifício do al-
tar. Mais ainda, em muitos lugares, 
é dedicado amplo espaço à ado-
ração do Santíssimo Sacramento, 
tornando-se fonte inesgotável de 

O DOMINGO – DIA DO SENHOR
Não se trata de não fazer nada ou 

somente atividades sem utilidade, 
ao contrário: «A instituição do Dia 
do Senhor – o Domingo -  contribui 
para que todos gozem do tempo de 
descanso e lazer suficiente, que lhes 
permita cultivar a vida familiar, cul-
tural, social e religiosa». É um dia 
para dedicar especialmente à família 
o tempo e a atenção que talvez não 
consigamos prestar-lhes suficien-
temente nos outros dias da semana. 
No Domingo, porém, antes de tudo, 
a participação na Missa.  Cf: Cate-
cismo da Igreja Católica, nº 2184

A FAMÍLIA NA MISSA
O Documento de Aparecida rela-

ciona a Eucaristia com a missão: “A 
Eucaristia, fonte inesgotável da voca-
ção cristã é, ao mesmo tempo, fonte 
inextinguível do impulso missionário. 

 “ SOU CATÓLICO, 
SOU DE MISSA”
Que Deus nos ajude e Senhora 

Santana nos proteja!  E que o nos-
so coração seja cada vez mais pa-
recido com o Coração de Jesus!

Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco  

e-mail: pe.hergesse@gmail.com 

santidade. A devota participação 
dos fiéis na procissão eucarística 
da solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo é uma graça do Senhor 
que anualmente enche de alegria 
quantos nela participam. E mais si-

nais positivos de fé e de amor  eu-
carísticos se poderiam mencionar! 
João Paulo II – Carta Encíclica 
Ecclesia De Eucharistia, sobre a 
Eucaristia na sua com a Igreja, 
nº 10 – 17/04/2003

Ali, o Espírito Santo fortalece a iden-
tidade do discípulo e desperta nele a 
decidida vontade de anunciar com au-
dácia aos demais o que tem escutado 
e vivido” (DA 251). A Eucaristia só 
fica completa com a consequência 
da missão. O cristão celebra a Mis-
sa para sair a evangelizar. Missa é 
“missio”, envio. É preciso viver o 
domingo em cada dia da semana. 

OBJETOS  LITÚRGICOS

TURÍBULO:  
É utilizado para 
incensar o Altar 
principalmente 
nas Missas 
solenes.  

NAVETA: Reci-
piente pequeno, em 
forma de nau, usado 
para guardar o in-
censo  que é  quei-
mado no turíbulo.
LEMBREtE: Sempre que possível, 
chegar um pouco antes do horário mar-
cado para começar a Missa e aproveitar 
esse tempo para rezar e   se preparar 
interiormente. Ao terminar a Missa, ao 
sair da igreja, esperar que a procissão 
da Presidência se retire do Presbitério. 
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BÍBLIA: INDICAR O 
CAMINHO E AQUECER 

O CORAÇÃO

A Revelação e a adaptação à 
cultura de épocas antigas

 No contexto da relação entre 

Antigo e Novo Testamento, o Síno-
do enfrentou também o caso de pá-
ginas da Bíblia que às vezes se apre-

sentam obscuras e difíceis por causa 
da violência e imoralidade nelas re-
feridas. Em relação a isto, deve-se 
ter presente antes de mais nada 
que a revelação bíblica está profun-
damente radicada na história. 

Nela se vai progressivamente 
manifestando o desígnio de Deus, 
atuando-se lentamente ao longo 
de etapas sucessivas, não obstante 
a resistência dos homens. Deus es-
colhe um povo e, pacientemente, 
realiza a sua educação. A revelação 
adapta-se ao nível cultural e moral 
de épocas antigas, referindo con-
sequentemente fatos e usos como, 

por exemplo, manobras fraudulen-
tas, intervenções violentas, extermí-
nio de populações, sem denunciar 
explicitamente a sua imoralidade. 

Isto explica-se a partir do con-
texto histórico, mas pode surpre-
ender o leitor moderno, sobretudo 
quando se esquecem tantos com-
portamentos «obscuros» que os 
homens sempre tiveram ao longo 
dos séculos, inclusive nos nossos 
dias. Papa Bento XVI – Exortação 
Apostólica Pós Sinodal  Verbum 
Domini, sobre a Palavra de Deus 
na vida e na missão da Igreja, nº 
42 – 30/09/2010

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Família: lugar de 
apoio e 

acompanhamento?
A família não 

pode renunciar a 
ser lugar de apoio, 
acompanhamento, 
guia, embora te-
nha de reinventar 
os seus métodos e 
encontrar novos 
recursos. Precisa de considerar a 
que realidade quer expor os seus 
filhos. Para isso não deve deixar 
de se interrogar sobre quem se 
ocupa de lhes oferecer diversão e 
entretenimento, quem entra nas suas 
casas através dos meios de comuni-
cação, a quem os entrega para que 
os guie nos seus tempos livres. 

Só os momentos que passamos 
com eles, falando com simplicida-
de e carinho das coisas importan-
tes, e as possibilidades sadias que 

criamos para ocuparem o seu tem-
po permitirão evitar uma nociva 
invasão. Sempre faz falta vigilân-
cia; o abandono nunca é sadio. 

Os pais devem orientar e aler-
tar as crianças e os adolescentes 
para saberem enfrentar situações 
onde possa haver risco, por exem-
plo, de agressões, abuso ou con-
sumo de droga. Papa Francisco 
– Exortação Apostólica Pós Sino-
dal Amoris Laetitia, sobre o amor 
na Família, no 260 – 19/03/2016

PARA REFLETIR
Resolvendo
problemas

O sujeito diz para o psiquia-
tra: Doutor estou com um 
problema. Toda vez que es-
tou na cama, acho que tem 
alguém embaixo. Aí eu vou 
embaixo da cama e acho que 
tem alguém em cima. Pra 
baixo, pra cima, pra baixo, pra 
cima. Estou ficando maluco!

- Deixe-me tratar de você duran-
te dois anos, diz o psiquiatra. Ve-
nha três vezes por semana, e eu 
resolvo o problema. 

- E quanto o senhor cobra? - per-
gunta o paciente.

- R$ 500,00 por sessão - respon-
de o psiquiatra.

- Bem, eu vou pensar - conclui o sujeito.

- Passados seis meses, eles se en-
contram na rua.

- Por que você não me procurou 
mais? Pergunta o psiquiatra.

- É que, por R$ 500,00  a  consulta, três 
vezes por semana, durante dois anos, 
iria ficar muito caro, aí um carpinteiro 
resolveu o problema  por 50 reais.

- Ah é? Como? Pergunta o psiquiatra.
- Por apenas R$ 50,00 ele cortou 

os pés da minha cama...
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS 
EM BUSCA DA VERDADE

mática o discurso sobre o tema da 
relação entre a fé e a filosofia. É 
óbvia a importância que o pensa-
mento filosófico tem no progresso 
das culturas e na orientação dos 
comportamentos pessoais e sociais. 

Embora isso nem sempre se 
note de forma explícita, ele exer-
ce também uma grande influência 
sobre a teologia e suas diversas 
disciplinas. Por estes motivos, 
considerei justo e necessário su-
blinhar o valor que a filosofia 
tem para a compreensão da fé, 

e as limitações em que aquela se 
vê, quando esquece ou rejeita as 
verdades da Revelação. 

De fato, a Igreja continua pro-
fundamente convencida de que fé e 
razão « se ajudam mutuamente », 
exercendo, uma em prol da outra, a 
função tanto de discernimento crí-
tico e purificador, como de estímu-
lo para progredir na investigação 
e no aprofundamento. Papa João 
Paulo II – Carta Encíclica Fides 
et Ratio, sobre as relações entre 
Fé e Razão, nº 100 – 14/09/1998

VIVER COM SABEDORIA
Os desafios e as 

surpresas da
 convivência a dois
Conta a história que 

um casal tomava café 
da manhã no dia de suas 
bodas de prata. Vinte e 
cinco anos a dois. A mu-
lher passou a manteiga 
na casca do pão e o en-
tregou para o marido, fi-
cando com o miolo. 

Ela pensou: "Sempre 
quis comer a melhor par-
te do pão, mas amo de-
mais o meu marido e, por 
25 anos, sempre lhe dei o miolo. 
Mas hoje quis satisfazer meu dese-
jo. Acho justo que eu coma o miolo 
pelo menos uma vez na vida". 

Para sua surpresa, o rosto do 
marido abriu-se num sorriso e 

ele lhe disse: "Muito obrigado 
por este presente, meu amor. 
Durante 25 anos, sempre dese-
jei comer a casca do pão, mas 
como você sempre gostou tanto 
dela, jamais ousei pedir!" 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
SOMOS TODOS IRMÃOS!

Um sistema econômi-
co justo e confiável

Queridos amigos, 
vocês estabeleceram 
o objetivo de estender 
as oportunidades e os 
benefícios do nosso sis-
tema econômico a to-
dos. O seu esforço nos 
lembra que as pessoas 
que se dedicam à vida 
econômica e comer-
cial são chamadas a 
servir ao bem comum, 
tentando aumentar os 
bens deste mundo e 
torná-los mais acessíveis a todos.

O aumento dos níveis de pobreza 
em escala global testemunha que a 
desigualdade prevalece sobre a in-
tegração harmoniosa de pessoas e 
nações. É necessário e urgente um 
sistema econômico justo, confiável 
e capaz de responder aos desafios 
mais radicais que a humanidade e o 
planeta estão enfrentando. Encora-
jo vocês a perseverarem no caminho 
da solidariedade generosa e a traba-

lharem para que as economias e as 
finanças retomem uma abordagem 
ética favorável aos seres humanos.

Um capitalismo inclusivo, que 
não deixa ninguém para trás, que 
não descarta nenhum dos nossos 
irmãos e irmãs, é uma nobre as-
piração, digna de seus melhores 
esforços. Papa Francisco – Dis-
curso  aos membros do Conselho 
para um Capitalismo Inclusivo – 
Roma – 11/11/2019

Função de discernimento 
crítico e purificador

 Passados mais de cem anos 
da publicação da encíclica Æter-

ni Patris de Leão XIII, à qual me 
referi várias vezes nestas páginas, 
pareceu-me necessário abordar 
novamente e de forma mais siste-
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

A mente e organismo 
humano (2)

Se perguntarmos  ao 
terreno: “ O que é que 
você está recebendo?”. A 
resposta será um silêncio 
total. A terra não respon-
de. Ela recebe o que se 
joga nela. Se se planta 
amendoim, dá amendoim; 
se se planta trigo, produz 
trigo; se erva daninha, 
produz erva daninha; e 
assim por diante. É esse o papel do 
Inconsciente! O inconsciente é acrí-

tico, amoral; ele recebe o que se joga 
nele e produz, como  a terra.

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: 
PERIGO OU DESAFIO?

A mais radical das escravidões
é a escravidão do pecado

Uma teologia da libertação 
corretamente entendida consti-
tui, pois, um convite aos teólogos 
a aprofundarem certos temas bí-
blicos essenciais, com o espírito 
atento às graves e urgentes ques-
tões que a atual aspiração pela 
libertação e os movimentos de li-
bertação, eco mais ou menos fiel 
dessa aspiração, põem à Igreja. 

A experiência radical da liberda-
de cristã constitui aqui o primeiro 
ponto de referência. Cristo, nosso 
Libertador, libertou-nos do pecado 
e da escravidão da lei e da carne, 
que constitui a marca da condição 
do homem pecador. Ê pois a vida 
nova da graça, fruto da justificação, 
que nos torna livres. Isto significa 
que a mais radical das escravidões 
é a escravidão do pecado. 

As demais formas de escravidão 
encontram pois, na escravidão do 
pecado, a sua raiz mais profunda. 
É por isso que a liberdade, no ple-

no sentido cristão, caracterizada 
pela vida no Espírito, não pode ser 
confundida com a licença de ceder 
aos desejos da carne. Ela é vida 
nova na caridade. Sagrada Con-
gregação para a Doutrina da Fé – 
Instrução Libertatis nuntius, sobre 
alguns aspectos da “ Teologia da 
Libertação” -   IV – Fundamentos 
bíblicos – Roma – 06/08/1994

Por isso, se nossos pensamentos 
forem positivos, sadios, pensamen-
tos de saúde , de paz, de potência, de 
amor, de sucesso, serão sementes a 
cair em nossa própria horta. Se nos-
sos pensamentos são negativos, do-
entios, pensamentos de fracasso, de 
incapacidade, de ódio, de vingança, 
de ciúme, serão sementes de erva 
daninha , de espinheiros, a cair em 
nossa própria horta.

A pessoa que alimenta pensa-
mentos negativos é a primeira vítima 

deles! O feitiço cai sobre o feiticeiro!
Há em cada um de nós, por-

tanto, um poder fantástico! Se o 
usarmos positivamente, estaremos 
nos autoconstruindo; se o usarmos 
de modo negativo, estaremos nos 
autodestruindo. O efeito do pensa-
mento sobre o nosso organismo e 
impressionante! Vale a pena culti-
var pensamentos positivos! Con-
tinua... ( Cf. Benjamim Bossa, Pa-
rapsicologia, o poder da mente e os 
mistérios da vida, Edições Loyola)

ORIENTAÇÕES PASTORAIS

dem na compreensão do momen-
to da celebração.

- A Homilia, prática e breve, 
seja  fundamentada na Palavra de 
Deus, nos Documentos da Igre-
ja, nos ensinamentos de Teólogos 
aprovados pela Igreja e com o ob-
jetivo claro de nutrir a Fé, incen-
tivar a Esperança e fortalecer a 
Caridade dos participantes.

- As cadeiras do Presidente 
da Celebração e dos Concele-
brantes não deverão ser coloca-
das em frente do altar, a fim de 
respeitar a sua dignidade e não 
encobri-lo, mas em lugar mais 
adequado para a presidência da 
Assembleia Litúrgica.  ( Diretó-
rio Arquidiocesano da Pastoral 
dos Sacramentos – 2017)

SACRAMENTO 
DA EUCARISTIA  

3ª PARTE: 
ORIENTAÇÕES 

PASTORAIS

- Os comentários 
litúrgicos não de-
vem ser longos, nem 
confundidos com 
homilia; breves, seu 
sentido é oferecer 
elementos que aju-
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SEMINÁRIO 
ARQUIDIOCESANO SÃO JOSÉ

sentem chamados ao exercí-
cio desse Ministério na Igre-
ja. Após um período de ava-
liação e discernimento, alguns 
são admitidos ao Propedêutico, 
que é um ano de preparação 
para o Curso de Filosofia.

Em 2017, o Conselho Arquidio-
cesano de Formação, achou por 
bem acolher, na Casa Paroquial 

da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, em Botucatu, SP, sob a 
orientação do Pároco, alguns ado-
lescentes do  Ensino Médio, que 
frequentaram, no início,  o La Salle 
e, depois, o Santa Marcelina. 

Nesse tempo, permane-
ceram na Casa Paroquial, de 
domingo à noite até 6ª feira, 
depois das aulas, quando re-

GUSTAVO BRUNO 
PARÓQUIA NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA 
Vila Antártica 

BOTUCATU, SP
Esse foi um ano bem tranquilo em relação 

à nossa vida e rotina, por conta de já estar-
mos acostumados com nossos compromis-
sos. Para mim, foi um pouco desafiadora a 
questão escolar, pois, o último ano costuma 
ter um enfoque maior  em vista do vestibular, exigindo um pouco mais de 
desempenho. A convivência foi muito boa, tanto com os meninos como com 
o Padre que estava ao nosso lado auxiliando em nossas atividades. Que pos-
samos continuar bem vivenciando nossa caminhada no decorrer do próxi-
mo ano, sempre confiando em Deus e contando com o Seu auxílio. 

A Arquidiocese de 
Botucatu, assim como 
faz cada Diocese, de-
senvolve um trabalho 
em  vista da formação 
de seus futuros Pa-
dres. Esse trabalho co-
meça com os Encon-
tros Vocacionais dos 
quais participam  jo-
vens que já concluíram 
o Ensino Médio e se 

KAIK VIEIRA 
PARÓQUIA SÃO 

JOAQUIM - IGARAÇU
DO TIETE, SP

Mais um ano se passando e eu, Kaik  Vieira, tenho 
muito que agradecer. Durante os 3 anos de convivên-
cia, percebi muitas mudanças em vários aspectos: na 
minha vida pessoal, como na comunitária. Devo ad-

tornavam para suas famílias e 
Paróquias de origem. 

Para o próximo ano, não ten-
do nenhum novo candidato para 
o Ensino Médio e, considerando 
que o Gustavo Bruno , concluin-
do o Ensino Médio, vai sozinho 
para o Propedêutico, o Conselho 

Arquidiocesano de Formação 
decidiu, para facilitar a vida de 
Comunidade,  que os outros 2 
Seminaristas, o Kaik Vieira e o 
Emanuel Botejara,  ambos no 3º 
Ano do Ensino Médio,  passem  
também a residir no Seminário 
Arquidiocesano São José. 

mitir que os anos de estudos foram  exigentes, mas  produtivos. Admito, também, 
que nos estudos não foi nada fácil, mas com  esforço as coisas conseguiram fluir. 

A rotina da casa fez com que meus estudos tivessem sentido. É de suma 
importância ressaltar a convivência com o Pe. Hergesse, trazendo para nós 
experiência vocacional, muito valiosa.

E assim, continuamos, com muito esforço e dedicação aos estudos, com 
Deus a nossa frente, nos iluminando para sermos boas pessoas.

PARÓQUIA 
SANTUÁRIO SANTA

TEREZINHA DO
 MENINO JESUS

CERQUEIRA CÉSAR, SP
  Durante o ano de 2019 tive uma ótima 

experiência vocacional, sendo meu primeiro 
ano na casa, fui muito bem acolhido pelos 
meus colegas e pelo Padre Hergesse, que me 
ajudaram a ter uma rápida adaptação à nos-
sa rotina. Durante o ano pude realizar meus 
estudos de forma proveitosa e apesar das dificuldades, todo esforço valeu a 
pena para o meu aprendizado, também pude ter momentos de espirituali-
dade em comunidade com o kaik e o  Gustavo nas meditações do Evangelho 
e oração das Vésperas.                                       Emanuel Botejara de Campos

Rua Dr. Costa Leite, 648
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  BALANCETE MENSAL
ouTuBro 2019

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.892,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 17.854,65
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$   5.131,00
4-Capelinhas.....................................................................  R$   3.533,17
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$   4.193,00
6-Publicidade - Informativo Paroquial................................ R$      900,00
7-Rendimentos bancários.................................................. R$      193,27
8-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$      230,00
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$      955,00
10-Quermesse de Santa Edwirges.................................... R$   3.278,70
11-Doação Casa dos Idosos............................................. R$   1.060,00
12-Carnê da Reforma – 4ª Etapa...................................... R$   5.380,00
13- Grupo Amigas do Sonho............................................. R$   1.580,00
14-Doações....................................................................... R$   2.492,25
                      Total de Entrada........................................ r$ 75.673,04
SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$ 12.258,88
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$  9.087, 14
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$   3.323,85
4-Espórtula  Diác. Luiz Carlos............................................. R$   1.996,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório......................................... R$   6.443,98
6-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$   2.271,20
7-Coleta das Missões.......................................................... R$   4.717,15 
8-Telefone, TV e  Internet  ................................................. R$      782,89
9-Água e Esgoto.................................................................. R$      573,77
10-Terreno Divino Pai Eterno (16/16)................................. R$   5.000,00
11-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas).....  R$      632,36
12-Energia elétrica.............................................................. R$   1.120,80
13-Combustível................................................................... R$      437,22
14-RPA - Limpeza das Capelas  e Salão...........................  R$   1.600,00
15-Informativo Paroquial .................................................... R$   1.517,00
16-Cestas Básica – Famílias Carentes............................... R$   1.521,70
17-Casa Paroquial .............................................................  R$      996,37
18-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$      300,00
19-Veículo da Paróquia 3/24............................................... R$      814,83
20-Unimed........................................................................... R$      739,87
21-Tarifas bancárias  ......................................................... R$      100,80
22-Taxas Públicas............................................................... R$      798,84
23-Segurança ..................................................................... R$      150,00
24-Casa dos Idosos ........................................................... R$ 15.010,89
25-Reforma –  3ª Etapa......................................................  R$ 16.961,29
                                          Total de Saída.......................... r$  89.156,83

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 
OuTubRO 2019

- Total de Dizimistas: 1.125
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 483
- Novos Dizimistas: 03
- Total arrecadado: R$ 28.892,00

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

do: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: : Gabriely  e Cidinha.
- 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, con-
fissão 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

O Dizimista cuida, tem empatia e compaixão 
por aqueles que sofrem. Com o Dízimo, a Igreja 
continua a missão de Jesus, no cuidado com os 
pobres. As Paróquias destinam uma porcenta-

gem do Dízimo recebido para ações sociais e de 
apoio à 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! 
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30/11 (1º Sab): 16h – Capela Santo expedito (lCS)
                             18:30h – Matriz  (ph)
01/12 (1º Dom):  07:30h – Matriz (lCS)
                              09h – Matriz  - 1ª Comunhão  (ph)
                             11h – Capela divino pai eterno – 1ª Comunhão   (ph)
                             11h – Capela Santo expedito   (lCS)
                             17h – Capela São CriStóvão (lCS)
                             19h – Matriz  (ph)
04/12(1ª Qua): 15h – Matriz – missa e novena Da sobrieDaDe (ph)
06/12 (1ª sex): 19:30h – Matriz – Coração De Jesus (ph)
07/12 (1º Sab): 16h – Capela Santo expedito   (lCS)
                             18:30h – Matriz  (ph)                                                       
08/12 (2º Dom): 07:30h – Matriz (ph)
                             09h – Matriz  (ph)
                             11h – Capela divino pai eterno (lCS)
                             11h – Capela Santo expedito ( ph)
                             11h – Capela São CriStóvão (lCS)
                             19h – Matriz  (ph)
11/12 (2ª Qua): 15h – Matriz – missa e novena Da sobrieDaDe (ph)
13/12 (2ª Sex): 19:30h – Capela Santo antônio – benção Dos Pães (lCS)
14/12 (2º Sab): 16h – Capela Santo expedito   (lCS)
                             18:30h – Matriz  (ph)                                                       
15/12 (3º Dom): 07:30h – Matriz (lCS)
                              09h – Matriz  (ph)
                             11h – Capela divino pai eterno (pe. oreSteS)
                             11h – Capela Santo expedito ( ph)
                             11h – Capela São CriStóvão (lCS)
                             19h – Matriz  (ph)
21/12 (3º Sab): benção  - imagem menino Jesus
                             16h – Capela Santo expedito   (ph)
                             18:30h – Matriz  (lCS)                                                       
22/12 (4º Dom): 07:30h – Matriz (ph)
                             09h – Matriz  (ph)
                              10:30h – Matriz – batizaDo (ph)
                             11h – Capela divino pai eterno (lCS)
                             11h – Capela Santo expedito (plG)
                             11h – Capela São CriStóvão (lCS)
                             19h – Matriz  (ph)
24/12 (4ª ter): missa Da noite
                             16h – Capela Santo expedito (ph)
                              20h - Capela divino pai eterno (lCS)
                              20h  - Matriz  (ph)
25/12 (4ª Qua): Dia De natal 
                              09h – Matriz (ph)
                              11h  - Capela divino pai eterno (lCS)
                             11h – Capela Santo expedito (ph)
                             19h – Matriz (ph)
28/12 (34 Sab): 16h – Capela Santo expedito   (lCS)
                             18:30h – Matriz  (ph)                                                       
29/12 (5º Dom): 07:30h – Matriz (lCS)
                             09h – Matriz  (ph)
                             11h – Capela divino pai eterno (ph)
                             11h – Capela Santo expedito (lCS)
                             11h – Capela São CriStóvão (lCS)
                             19h – Matriz  (ph)
31/12 (5ª):  ação De graças
                             16h – Capela Santo expedito (ph)
                              20h  - Capela divino pai eterno (lCS)
                              20h – Matriz (ph)
01/01 (1ª Qua):  maria, mãe De Deus e Dia munDial Da Paz 
                              09h – Matriz (ph)
                             11h - Capela divino pai eterno (lCS)
                             11h – Capela Santo expedito (ph)
                             19h – Matriz (ph)
- missas: (Ph): pe. herGeSSe / (Plg): pe. luiz Grillo / (lCs): diáCono perManente luiz Car-
loS doS SantoS/ (Jrg): Mep JoSé roQue GaSperini /  (P): Mep palhinha; (PC): Mep paulo 
CaMarGo;  (Pv): Mep paulo volpato; (Fm): Mep Fernando Mello

ASSOCIAÇÃO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS
CASA DOS IDOSOS MONS. JOSÉ LORUSSO
DOAÇÕES :       BANCO:  Caixa Federal         
AGENCIA:     2965     CONTA: 2376-8 (Op: 003)

PROJETO DE REFORMA – 4ª ETAPA

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus está se preparando para a realização 
das obras da 4ª Etapa do seu Projeto de Reforma: a pintura externa da Matriz. 

BINGO DA PINTURA EXTERNA DA MATRIZ  
SALÃO PAROQUIAL MAIOR - 09/11/2019

bALANCETE GERAL
Entrada: R$ 11.813,00
Despesas: R$ 3.530,91

Renda Líquida: R$ 8.282,09

ObS:  O próximo Bingo da Pintura Externa da Matriz, sob a 
Coordenação da Pastoral Familiar,  será realizado em fevereiro de 2020. 


