
O Tempo Litúrgico da Qua-
resma – quarenta dias- começa na 
Quarta-feira das Cinzas e vai até a 

Missa "na Ceia 
do Senhor", na 
Quinta-feira Santa. 
Com esta missa te-
minício o Tríduo 
Pascal – Quinta-  
Sexta- Sábado - 
com seu  ponto 
alto na Vigília 
pascal e Domingo 
da  Ressurreição.

A semana que 
precede a Páscoa 

Tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”.
Lema: “Cultivar e guardar a criação”.

O texto-base da CF está dividido 
em quatro capítulos. A partir do mé-
todo ver, julgar e agir, faz uma abor-
dagem dos biomas existentes, suas 
características e contribuições ecle-
siais. Também traz reflexões do tema 
sob a perspectiva de São João Paulo 
II, Bento XVI e do papa Francisco. Ao 
final, são apresentados os objetivos 

permanentes da Campanha, os temas 
anteriores e os gestos concretos pre-
vistos durante a Campanha 2017.

A partir do texto-base todas as 
comunidades, paróquias e dioceses 
do Brasil organizam formações e 
ações para o período de realização 
da CF 2017 que tem seu ponto alto o 
Tempo Litúrgico da Quaresma. 

recebe o nome de Semana Santa e 
tem início com o Domingo de Ra-
mos "na Paixão do Senhor".

ARQUIDIOCESE DE BOTUCATU   
NOS 300 ANOS DE BENÇÃOS

- Dia 01 de feve-
reiro de 2017- 09h 
– Santuário Nacional 
de Aparecida – Re-
cepção da Imagem 
Peregrina com a pre-
sença do Arcebispo, 
Padres e fiés Leigos 
da Arquidiocese.

- Programação: 
Fevereiro: RP3 – 
Laranjal Paulista / Março: RP2 
– Avaré / Abril: RP1 – Botucatu / 
Maio: RP4 – Lençóis Paulista.

- 31 de maio de 2017: 09h – 
Santuário Nacional de Aparecida 
– Retorno da  Imagem Peregrina.

SETORES MISSIONÁRIOS
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus conta com 13 Setores Missionários. 

O Setor Missionário, com mais ou menos 500 residências cada, está geografi-
camente definido, com as diversas ruas que o compõe.

ORGANIZAÇÃO
- Cada Setor Missionário tem um Coordenador Geral que acompanha, in-

centiva e supervisiona todas as atividades pastorais presentes no Setor.
- No momento são 6 as atividades que estão funcionando ou sendo im-

plantadas nos Setores Missionários: MECEs, Capelinhas, Campanha da 
Fraternidade, Novena de Natal, Reza do Terço nas Famílias e distribuição 
do Informativo Paroquial.

- Como expressão de uma Paróquia que quer ser Discípula Missionária, 
essas funções são distribuídas de modo que ninguém se sinta sobrecarregado 
ou outras pessoas, sem oportunidade de participar. 

Por isso motivo, nesse trabalho nos Setores Missionários, uma pessoa ocu-
pa apenas uma função!

CUIDAR – ACOLHER - PROCURAR
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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!
Desde o últi-

mo dia 20 de no-
vembro de 2016, 
a Arquidioce-
se de Botucatu 
está com o seu 
novo Diretório 
Arquidiocesano 
daPastoral dos 
Sacramentos!

 Na continu-
açãocom o tra-
balho pastoral 
que vinha sen-
do feito, o atual 
Diretório dese-
ja e incentiva 
que  a Pastoral 
dos Sacramen-
tos seja reali-

zada à luz da Palavra de Deus, 
como já orientava o Concílio 
Vaticano II,  e, numa dimensão 
missionária, como  pedem a V 
Conferência de Aparecida, de 
2007, e a Exortação Apostóli-
ca Pós- Sinodal EvangeliiGau-
dium, do Papa Francisco, de 24 
de novembro de 2013.

Essas, portanto, são as duas 
características básicas do Dire-
tório Arquidiocesano dos Sacra-
mentos: à luz da Palavra de Deus 

e numa dimensão missionária, 
cuidando daqueles que já partici-
pam, acolhendo quem nos procu-
ra e procurando pelos afastados.

Todos somos, portanto, convi-
dados a conhecer o texto oficial do 
atual  Diretório Arquidiocesano 
da Pastoral dos Sacramentos! Na 
Paróquia, os Coordenadores Pa-
roquias procurem fazer com que os 
membros de suas respectivas Pasto-
rais e Movimentos tenham acesso, o 
quanto antes,ao seu  conteúdo.

Quem quiser, poderá entrar 
em contato com o Diretório aces-
sando a página da Paróquia scj-
botucatu.com.br e procurando 
no menu lateral direito por Dir. 
dos Sacramentos.

Que Deus nos ajude e Senhora 
Santana nos proteja! E que o nosso 
Coração seja cada vez mais pare-
cido com o Coração de Jesus!

Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco – 

jhergesse@gmail.com

PASTORAL DA PESSOA IDOSA
Na Assem-

bleia da Confe-
rência Nacional 
oos Bispos do 
Brasil – CNBB 
-, em Itaici,SP, 
no mês de abril 
de 2004, como 
gesto concreto 
da Campanha 
da Fraternidade 
do ano ante-
rior, os Bispos 

Na Paróquia Sagrado Cora-
ção de Jesus, a Pastoral da Pes-
soa Idosa , coordenada pela Sra. 
Eva Franco  dos Santos,  con-
ta atualmente com 09 Líderes 
paroquiais atuantes, visitando 
mensalmente 32 idosos.

O Encontro mensal com os Lí-
deres paroquiais é realizado na  
última sexta-feira de cada mês. 
A reunião mensal com a Co-
ordenação Arquidiocesana,no 
segundo sábado.

aprovaram a criação da Pastoral 
da Pessoa Idosa e designaram a 
Dra. Zilda Arns Neumann para 
organizar e coordenar esta nova 
Pastoral por um período de 3 anos. 

Dom Aloysio José Leal Pen-
na, SJ,então Arcebispo de Bo-
tucatu, SP, foi indicado para 
acompanhar este processo de 
organização. A Ir. Terezinha 
Tortellifoi indicada para a fun-
ção de Secretária-executiva da 
Pastoral da Pessoa Idosa.
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DIRETÓRIO ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DOS SACRAMENTOS– DAPS - 2016

O SACRAMENTO 
DO BATISMO

3- ORIENTAÇÕES 
PASTORAIS

A PASTORAL DO 
BATISMO

- A Pastoral do Batismo 
tem por objetivo promover a 
devida preparação para a re-
cepção, celebração e vivência do 
Sacramento do Batismo, de acor-
do com as normas pastorais conti-
das neste Diretório. 

- Os Agentes da Pastoral do Ba-
tismo devem estar preparados por 
uma formação humano-religiosa, 
acolhendo e ajudando na forma-
ção cristã da família do batizando 
e na sua frutuosa participação na 
celebração do Batismo.

- A Pastoral do Batismo, sem 
sobrecarregar pessoas, poderá ser 
composta de grupos que atendam 
as quatro possíveis etapas per-
corridas em vista do Batismo: a. 
Equipe de Visitação Pré- Batismo 
ou Acolhida; b. Equipe de prepa-
ração; c. Equipe litúrgica de cele-
bração do Batismo; d. Equipe de 
visitação pós‐ Batismo. 

ANTES DO BATISMO
- Cada Paróquia, através da 

Equipe de Acolhida da Pastoral do 
Batismo procure e encontre os meios 
adequados para se fazer presente 
junto às famílias, já no momento 
em que esperam pelo nascimento de 
seus filhos, orientando-as em vista 
da celebração do Batismo. 

- A Secretaria Paroquial seja 
orientada de modo que possa ofere-
cer aos pais e padrinhos, além de uma 

alegre acolhida, todas as informações 
necessárias quanto à preparação, lo-
cal, data e horário do Batismo.

- As pessoas convidadas pelos 
pais para a função de Padrinhos, 
mas que se encontram em situação 
canônica irregular, sejam acolhi-
das, orientadas e encaminhadas à 
Iniciação Cristã, caso não sejam 
ainda batizadas; se já são batiza-
das, à Pastoral da Catequese de 
Adultos para completar os outros 
Sacramentos.Continua...

ORIENTAÇÕES PASTORAIS 
O MATRIMÔNIO

1- O Ma-
trimônio é um 
Sacramento, ou 
seja, é expressão 
e aponta para a 
unidade que exis-
te entre Cristo e a 
Igreja e que nun-
ca pode ser rom-
pida ou desfeita. 
Por isso mesmo, 
o Matrimônio é indissolúvel!

2- O namoro é o período de 
preparação para o Matrimônio: 
tempo para crescer no conheci-
mento mútuo e estabelecer bases 
seguras em vista de um relaciona-
mento duradouro.

3- O Noivado, enquanto re-
sultado de uma decisão madura e 
responsável, é a última etapa, antes 
do casamento. A sua duração de-

pende da realidade e das condições 
pessoais e sociais dos Noivos.

4- Os Noivos Católicos, 
de modo consequente com a fé 
que professam, e não poderia 
ser diferente, casam-seno civil 
e no religioso. 

5- O objetivo do Matri-
mônio é constituir Família,ou 
seja,buscar a harmonia conjugal  
e   educar bem os filhos. 

O mundo novo
Nos nossos dias, quando o ho-

mem não tem tempo para mais 
nada a não ser trabalhar, sendo 
muitas vezes um hóspede de sua 
própria casa, onde vai apenas para 
dormir, e isso mesmo a altas horas 
da noite, conta-se a estória:

Um pai, cansado de seu dia de 
trabalho, aproveitava  para ler as 
últimas notícias sobre a movimen-
tação da bolsa de valores, enquan-
to seu filho de 7 anos brincava a 
seus pés com um pequeno cami-
nhãozinho, roncando como faz o 
motor da máquina, incomodando o 
sossego do cansado pai.

PARA REFLETIR
Tanto fez que seu pai re-

solveu dar-lhe um trabalho 
para distraí-lo. Tomou uma 
folha do jornal que trazia 
um grande desenho do glo-
bo terrestre e a dividiu em 
vários pedaços, entregan-
do-osao filho , dizendo : 
--  Aqui você tem um que-
bra-cabeça sobre o globo 
terrestre, reorganize-o.

depressa,filho ?
- Foi fácil pai. Atrás da folha 

tem a figura de um homem. Eu re-
construí o homem e assim o mundo 
ficou reconstruído.

Autor desconhecido

O menino pegou o jornal e de-
pois de cerca de 10 minutos cha-
mou o pai para ver seu trabalho 
pronto. Para surpresa do pai o filho 
já tinha resolvido o quebra cabeça.

- Como você fez isso tão 
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IGREJA: NATUREZA E MISSÃO
A sua luz é reflexo 

da luz de Cristo
 “ A luz dos povos é Cristo: por isso, 

este sagrado Concílio, reunido no Es-
pírito Santo, deseja ardentemente ilu-
minar todos os homens com a sua luz 
que resplandece no rosto da Igreja, 
anunciando o Evangelho a toda a cria-
tura”. É com estas palavras que come-
ça a “Constituição Dogmática sobre a 
Igreja” do II Concilio do Vaticano. 

Desse modo, o Concílio mostra 
que o artigo de fé sobre a Igreja de-
pende inteiramente dos artigos re-
lativos a Jesus Cristo. A Igreja não 
tem outra luz senão a de Cristo. Ela 
é, segundo uma imagem cara aos Pa-

dres da Igreja, comparável à 
lua, cuja luz é toda reflexo da 
do sol. Catecismo da Igreja 
Católica, nº 748

PASTORAL DO BATISMO
ORIENTAÇÕES PASTORAIS

- A partir do mês de feve-
reiro, na Paróquia Sagrado Co-
ração de Jesus,  a preparação 
para o Batismo  será realizada 
duas vezes por mês:  1º sábado 
– das 19h às 21:30h / 3º Do-
mingo -  das 09h às 11:30. O 
Batizado será no 4º domingo, 
às 10:30h, na Matriz. 

- As inscrições tanto para a 
Preparação como para o Batismo, 
será feita na Secretaria Paroquial.

- Segundo o atual Diretório 
Arquidiocesano da Pastoral 
dos Sacramentos: 

1- Os Pais e Padrinhos 
podem participar da Pre-
paração para o Batismo em 
qualquer Paróquia católica, 
na condição que a inscrição 
seja feita, com antecedência, 

na Arquidiocese de Botucatu, rece-
bem, na conclusão do Encontro, o 
Certificado, por escrito, assinado 
pela Coordenação da Pastoral do 
Batismo e, se for o caso, também 
pelo Pároco ou por aquele que lhe 
faz a vez, com validade de 2 anos.  

5- Para o Batismo em outra 
Paróquia da Arquidiocese é 
suficiente a Certidão de Nasci-
mento da criança   e a apresen-
tação do Certificado atualizado 
de Preparação para o Batismo 
dos Pais e dos Padrinhos. 

6 - A Transferência assinada 
pelo Pároco se faz necessária so-
mente quando o batizado for re-
alizado numa Paróquia que não 
pertence à Arquidiocese.

VIVER COM SABEDORIA
O cavalinho de pau 

Certa tarde o paizão saiu para um passeio 
com suas duas filhas, uma de oito anos e 
outra de quatro anos. Em determinado mo-
mento da caminhada  Helena, a filha mais 
nova pediu ao pai que a carregasse, pois es-
tava muito cansada para continuar andando.

O pai respondeu que também estava 
muito fatigado, e diante da resposta, a garo-
tinha começou a choramingar e fazer "cor-
po mole". 

Sem dizer uma só palavra o pai cortou 
um pequeno galho de árvore e o entregou a Helena dizendo:

- Olhe aqui um cavalinho para você montar, filha ! Ele irá ajuda-la a 
seguir em frente.

A menina parou de chorar e pôs-se a cavalgar o galho verde tão rapi-
damente que chegou em casa antes dos outros. Ficou tão encantada com 
seu cavalo de pau, que foi difícil faze-la parar de galopar.

A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai 
como entender a atitude de Helena.

O pai sorriu e respondeu dizendo:
- Às vezes a gente está física e mentalmente cansado, certo de que é impos-

sível continuar. Mas encontramos então um "cavalinho" qualquer que nos dá 
ânimo outra vez. Pode ser um livro, um amigo, um conselho, uma oração... 

na Secretaria Paroquial onde 
será realizada a Preparação, 
para que sejam avaliadas e so-
lucionadas as eventuais irregu-
laridades canônicas. 

2- Para ser Padrinho ou Ma-
drinha de Batismo, a pessoa deve 
ter 16 anos completos e crismada; 
se estão coabitando maritalmente, 
casados no Religioso.

3- Na impossibilidade de apre-
sentar a Certidão de Crisma, que 
o faça  sob Juramento, com a 
presença de duas testemunhas.  
O mesmo procedimento deve ser 
usado em relação à Certidão de 
Casamento no religioso.

4- Os pais e padrinhos que fize-
rem a Preparação para o Batismo 
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MORAL CATÓLICA: UM PROJETO 
DE REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

À luz da razão e da fé

No variegado panorama 
filosófico e científico atual, 
é possível constatar uma 
ampla e qualificada presen-
ça de cientistas e filósofos 
que, no espírito do juramen-
to de Hipócrates, concebem 
a ciência médica como um 
serviço à fragilidade do ho-
mem para a cura das doen-
ças, o alívio do sofrimento, e 
para alargar com equidade a 
toda a humanidade a neces-
sária assistência. 

Não faltam, porém, re-
presentantes da filosofia 
e da ciência que encaram 
o crescente progresso das 

tecnologias biomédicas numa 
perspectiva substancialmen-
te eugenética.

A Igreja Católica, ao pro-
por princípios e avaliações 
morais para a investigação 
biomédica sobre a vida huma-
na, recorre à luz da razão e da 
fé, contribuindo para a elabo-
ração de uma visão integral 
do homem e da sua vocação, 

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A 
SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

As doenças psicossomáticas
O Código Internacional de Do-

enças (CID), relaciona, global-
mente, duas mil doenças que afe-
tam o gênero humano. Das duas 
mil, quinhentas são comuns ao 
ser humano “ civilizado” ou não,  
e aos animais. São as doenças de 
origem orgânica, resultado de 
desnutrição física, fraturas...

As demais, mil e quinhentas, 

são exclusivas do humano civili-
zado! São doenças psicossomá-
ticas! Ou seja, são doenças com 
consequências físicas, mas cuja 
causa é de ordem psicológica, 
afetiva, espiritual...

É comum pessoas carentes 
desenvolverem mania de doen-
ça para atrair a atenção. Mui-
tas vezes, de modo inconscien-
te, ficam doentes para obter a 
atenção do marido, ou da espo-
sa, ou dos pais, ou dos filhos, 
ou das pessoas em geral.

Neste sentido é característico 
o show das pessoas histéricas. 
Elas nunca desmaiam quando 
estão sozinhas, no quarto. Mas 
sempre na sala, na reunião, na 
festa. Elas precisam de plateia! 
É importante para elas que as 
pessoas deixem de lado o que es-
tão fazendo e se preocupem com 
elas. Continua... (Autor: Ben-
jamim Bossa, Parapsicologia – o 
poder da mente e os mistérios da 
vida, Edições Loyola, 1997)

GRUPO ARTESANATO E VIDA

capaz de acolher tudo o que 
de bom emerge das obras dos 
homens e das várias tradições 
culturais e religiosas, que 
não raras vezes mostram uma 
grande reverência pela vida. 
Congregação para a Doutri-
na da Fé – Instrução Digni-
tas Personae – Sobre algu-
mas questões de Bioética, nº 
2-3 - Roma - 08/09/2008

Sob a coor-
denação da Sra. 
Delcy Bardella 
- F o n e : 3 8 1 5 - 
1 7 7 4 / 9 9 7 4 1 -
8484,em no-
vembro de 2016, 
a Paróquia Sa-
grado Coração 
de Jesus iniciou  
um trabalho de 
apoio às pessoas 
com diagnóstico de Depressão, chamado Oficina Artesanato 
e Vida, com encontros semanais, nas terças-feiras, das 14h às 
17h, numa das salas entre a Casa Paroquial e o Salão. No mo-
mento, são 8 as pessoas  que estão participando!
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PAPA FRANCISCO 
CORPO DIPLOMÁTICO – SANTA SÉ

 São 182 os países que mantêm 
relações diplomáticas com a 

Santa Sé. O último país a integrar 
este grupo foi a República 

Islâmica da Mauritânia, que 
assinou um acordo em 

dezembro de 2016
Estamos cientes, de que ainda 

hoje, infelizmente, a experiência 
religiosa, em vez de abrir aos ou-
tros, pode às vezes ser usada como 
pretexto de fechamentos, margi-
nalizações e violências. Refiro-me 
particularmente ao terrorismo de 
matriz fundamentalista, que ceifou 
também no ano passado numero-
sas vítimas em todo o mundo: no 

ria, Paquistão, Estados Unidos da 
América, Tunísia e Turquia. 

São gestos vis, que usam as crian-
ças para matar, como na Nigéria; 
tomam de mira quem reza, como na 
catedral copta do Cairo, quem via-
ja ou trabalha como em Bruxelas, 
quem passeia pelas ruas da cidade, 
como em Nice e Berlim, ou simples-
mente quem festeja a chegada do 
Ano Novo, como em Istambul.

Trata-se duma loucura homi-
cida que, na tentativa de afirmar 

uma vontade de predomínio e po-
der, abusa do nome de Deus para 
semear morte. Por isso, faço 
apelo a todas as autoridades re-
ligiosas para que se mantenham 
unidas em reiterar vigorosamen-
te que nunca se pode matar em 
nome de Deus. Papa Francisco – 
Discurso por ocasião do Encon-
tro com os membros do Corpo 
Diplomático acreditado junto 
da Santa Sé – Cidade do Vati-
cano – 09/01/2017

PROJETO FAMÍLIA NA MISSA

Nas últimas décadas, diante das 
dificuldades com a participação dos 
católicos na  Missa,  querendo so-
lucionar o problema, deu-se início  
à uma prática que estabelecia uma 
Missa própria para cada público ou 
faixa etária. Começaram, então,  a 
surgir diversos tipos de Missa:  Mis-
sa com Crianças, com Adolescentes, 
com Jovens, com Casais... 

O resultado, é que a Missa 
deixou de ser a oração maior da 
Igreja e comum de todos os Ca-
tólicos, de todas as faixas etá-
rias, da Família inteira, para ser a 
Missa de um determinado grupo. 

Com isso, embora a intenção 

pudesse ser   boa,  na realidade, a 
Família acabou por se ver ainda 
mais dividida, esfacelada, até mes-
mo na participação na Missa!

O Projeto Família na Missa é 
uma iniciativa pastoral com o objetivo 
de resgatar a participação da Família 
inteira na Missa, incluindo as crianças 
de colo.  Por isso, estamos incentivan-
do as Famílias para que, enquanto 
possível,  organizem o final de semana 
de modo que seja  facilitada a partici-
pação de todos os seus membros, num 
mesmo local e horário de Missa! 

A FAMÍLIA QUE REZA UNIDA,  
PERMANECE UNIDA!

PASTORAL JUVENIL  -  PÓS-GRADUAÇÃO 
A formação no 

acompanhamento de 
jovens tem sido desta-
que do trabalho da Co-
missão Episcopal Pas-
toral para a Juventude 
da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) nos últimos 
anos, desde a realização 
da Jornada Mundial da Juventude no 
Rio de Janeiro, em 2013. 

A partir deste ano, é oferecida 
uma nova plataforma formativa 
com a Pós-Graduação em Acom-
panhamento de Adolescentes e Jo-
vens, em parceria com a Universi-
dade Salesiana de São Paulo.

“Queremos com esse curso for-
mar uma rede de acompanhantes 
de adolescentes e jovens nos 18 

regionais da CNBB. Assim a Pas-
toral Juvenil poderá se fortalecer 
no atendimento dos adolescentes e 
jovens. Esses adultos capacitados 
poderão preparar os Agentes de 
pastorais que trabalham em nos-
sas dioceses do Brasil”, comenta 
o assessor da Comissão Episcopal 
para a Juventude da CNBB, Pe.  
Antônio Ramos do Prado. Fonte – 
CNBB – 09/01/2017

Afeganistão, Bangladesh, Bélgica, 
Burkina Faso, Egito, França, Ale-
manha, Jordânia, Iraque, Nigé-
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  BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO 2016

Entrada
1-Dízimo...........................................................................................................  R$ 29.738,00 
2- Coleta das Missas........................................................................................ R$ 16.083,25 
3-Secretaria Paroquial...................................................................................... R$      882,00 
4-Capelinhas....................................................................................................  R$   2.911,35 
5-Aluguéis e Muros........................................................................................... R$   1.530,00 
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................................................ R$      900,00 
7-Frangos e Cestas de Natal............................................................................ R$   7.206,00 
8-Rendimentos bancários................................................................................. R$   1.317,05 
9-Carnê da Reforma do Salão Paroquial.......................................................... R$   4.920,00 
10-Bazar Paroquial........................................................................................... R$   1.132,60
11-Doações...................................................................................................... R$      752,45
          Total de Entrada...................................................................................  R$ 67.372,70

Saída 
1- Funcionários, Encargos Sociais, Férias, 13º e GPS.................................... R$ 17.066,55
2- Mitra Arquidiocesana ................................................................................... R$   6.029,33
3- Côngrua + 13º.............................................................................................. R$   4.216,63
4- Taxa Crisma................................................................................................. R$   3.900,00
5- Espórtula Diácono Luiz Carlos..................................................................... R$      880,00
6- Pastorais, Liturgia e Escritório ..................................................................... R$   2.640,63
7- RPAs - limpeza das Capelas........................................................................ R$   1.400,00
8- Aquisição, Consertos e  Manutenção de Imóveis........................................ R$   3.181,49
9- Frangos, Cestas Básicas e Cestas de Natal................................................ R$  5.201,30
10- Telefone, TV e  Internet  ............................................................................ R$     702,43
11- Folheto de Missa 5/5.................................................................................. R$   1.018,00
12- Água e Esgoto............................................................................................ R$     615,84
13- Material de limpeza da Matriz e Capelas................................................... R$      797,15
14- Energia elétrica..........................................................................................  R$   1.036,35
15- Combustível .............................................................................................. R$      333,07
16- Campanha para a Evangelização.............................................................. R$   4.280,40
17- Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)........................... R$   1.370,00
18- Vestes Litúrgicas – Divino Pai Eterno........................................................ R$   1.100,00
19- Casa Paroquial .......................................................................................... R$     126,82
20- Taxas - IPTU.............................................................................................. R$      221,20
21- Manutenção e conserto do Relógio da Torre............................................. R$      300,00
22- Unimed....................................................................................................... R$      574,45
23- Tarifas bancárias........................................................................................ R$      188,29
24- Segurança ................................................................................................. R$      150,00
25- Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material).....................................  R$ 20.648,52

Total de Saída........................................................... R$ 77.978,45

Pe. José Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro

Código de Direito Canônico - cân. 1287 - § 2. Os administradores prestem aos fiéis 
conta dos bens por estes oferecidos à Igreja, de acordo com normas a serem estabeleci-

das pelo direito particular.

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

ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O  DÍZIMO
A contribuição do Dizimista é marcada 

pela generosidade. Ele não oferece “ res-
tos” e nem “ sobras”. Antes, partilha uma 
quantia que é algo importante e significati-
vo para ele, e ao mesmo tempo em que não 
sacrifica a família. É capaz de chegar à re-
núncia para participar da ação evangeliza-
dora da sua comunidade. É opção que tem 
como referência os dez por cento bíblicos, 
mesmo não existindo por parte da Igreja, 
uma lei que obrigue a tanto.

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 - Dezembro 2016
- Total de Dizimistas: 903
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 380
- Novos Dizimistas: 3
- Total arrecadado: R$ 29.738,00

ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sábado: Das 
08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Angélica e Renata.
- 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, esclarecen-
do 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, com-
binar diretamente com o Padre.
- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secreta-
ria 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
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
FEVEREIRO – 2017

01/02 (1ª Qua: 09h – Santuário Nacionalde Aparecida – Arcebispo 
                         15h – Matriz –Missa e Novena (LCS)
02/02 (1ª Qui): 19:30h -Capela Divino Pai Eterno  (PH) 
03/02 (1ª Sex): Sagrado Coração de Jesus
                         15h – Hospital Sorocabano(LCS)
              19:30h - Matriz  (PH)
              19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
04/02 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
              18:30h – Matriz (PH)
05/02 (1º Dom): 07:30h – Matriz    (LCS)          
                         09h – Matriz  (PH)
                         11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
                         11h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         17h – Capela São Cristóvão(LCS)
                         19h – Matriz  (PH)
07/02 (1ª Ter): 19:30h - Capela Santo Expedito (PH)
08/02 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
09/02 (2ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
10/02 (2ª Sex): 15h – Hospital Sorocabano(LCS)
11/02 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
              18:30h – Matriz (PH)
12/02 (2º Dom): 07:30h – Matriz    (PH)          
                         09h – Matriz(PH)
                11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
                         11h – Capela Santo Expedito (PH)
                         17h – Capela São Cristóvão (PH)
                         19h – Matriz (PH)
13/02 (2ª Seg): 19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
14/02 (2ª Ter): 19:30h - Capela Santo Expedito (LCS)
                         19:30h – Setor Missionário 1 -  Visita às Famílias (PH)
15/02 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
16/02 (3ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
17/02 (3ª Sex): 15h – Hospital Sorocabano(LCS)
18/02 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
              18:30h – Matriz (PH)
19/02 (3º Dom): 07:30h – Matriz    (LCS)          
                         09h – Matriz(PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                         11h – Capela Santo Expedito (P)
                         17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                         19h – Matriz (PH)
21/02 (3ª Ter): 19:30h - Capela Santo Expedito (PH)
22/02 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
23/02 (4ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
24/02 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabano(LCS)
25/02 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         18:30h – Matriz (PH)
26/02 (4º Dom): 07:30h – Matriz    (PH)          
                          09h – Matriz(PH)
                  10:30h – Matriz – Batizado (PH)
                         11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
                         11h – Capela Santo Expedito (PGV)
                         17h – Capela São Cristóvão (PH)
                         19h – Matriz (PH)
01/03 (1ª Qua): Quarta-feira de Cinzas – Abertura da CF
              06h– Capela Santo Expedito (PH)
                         19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
                         19:30h – Matriz (PH)

- (PH):Pe. Hergesse /(PGV):Pe. Gustavo Viaro/(LCS): Diácono Permanente Luiz 
Carlos dos Santos/(P): Ministro Extraordinário da Palavra Palhinha.

- Nas sextas-feiras da Quaresma será realizada a Procissão da Penitência, na 
Matriz, às 05:30h. 

REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

Entrada  principal do Salão Paroquial com trave de saída de emergência 

Banheiro do Salão para cadeirantes e Fraldário

CARNÊ DA REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL
1-Cada Carnê contêm 100 metros. O valor de cada metro é de R$ 10 reais.
2-Quem estávendendo o Carnê, quando alcançar o valor de R$100 reais, deve 
entregá-lo  na Secretaria Paroquial, para o  devido controle.

“Com um pouco de cada um, não vai fazer falta a ninguém e a Paróquia 
consegue se manter e levar adiante suas obras de Reforma.”

Contamos com a compreensão e colaboração de todos os Paroquianos!

Acesse: www.scjbotucatu.com.br


