
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 Em 2020, a CF convida, por 
meio de seu texto-base, a olhar 
de modo mais atento e detalhado 
para a vida. Com o tema “Fraterni-
dade e Vida: Dom e Compromis-
so” e lema “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” (Lc 10,33-34), bus-

ca conscientizar, à luz da palavra 
de Deus, para o sentido da vida 
como dom e compromisso, que se 
traduz em relações de mútuo cui-
dado entre as pessoas, na família,  
na comunidade, na sociedade e 
no planeta, casa comum.

PASTORAL DA CATEQUESE 2020
1-INFÂNCIA 

MISSIONÁRIA

Aos sábados, das 09:30h 
às 10:30h, nas Salas do Ca-
tebrincando e Auditório, para crianças com idade de 6 e 7 anos. Coorde-
nação 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 sa-
las dos Blocos 2 e 3, com crianças a partir 
de 8 anos completos. São 3 anos de pre-
paração. As crianças com idades maiores 
ou adolescentes com até 12 anos poderão 
também fazer a Inscrição. Serão formados 
grupos de acordo com a idade. Coorde-
nação do 1º Ano: Eda Leticia Grassi Barbosa - Fone: 99605-2990 / 
Coordenação do 2º Ano: Marcia Hayashi Fone: 99133-2278 / Coor-
denação do 3º Ano: Adriana Nogueira Mello - Fone: 99759-0976 /Co-
ordenação Paroquial: Renata Angélica Pilan - Fone: 99798-0252

3-PASTORAL DA 
PERSEVERANÇA 

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

5- CATEQUESE COM ADULTOS

4-PASTORAL DA CRISMA
 Aos sábados 9:30h às 11h, no Bloco 

1; e às quartas-feiras, das 18h às 19:30h, 
nas salas do Bloco 1. Coordenação Paro-
quial: Renata e Rodrigo de Faria - Fone: 
99904-1980 / 99606-7355

 As pessoas com 16 anos completos, que 
ainda não fizeram a 1ª Eucaristia nem a Cris-
ma; casais amasiados ou casados somente no 
civil, poderão regularizar essa situação partici-
pando dos Encontros da Catequese de Adul-
tos, 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. 

INSCRIÇÕES PARA TODAS AS ETAPAS: Durante o mês de 
janeiro de 2020, na Secretaria 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

Como é desejável que os fiéis 
participem ativamente, cada dia e 
em grande número, no Sacrifício da 
Missa, vindo alimentar-se da sagrada 
Comunhão, com intenção pura e san-
ta, e dando graças a Cristo Senhor 

leves quotidianas, e prevenir as faltas 
graves a que está sujeita a fragilida-
de humana. Papa Paulo VI – Carta 
Encíclica Mysterium Fidei, sobre o 
culto da Sagrada Liturgia, nº 68 – 
03/09/1965

O DOMINGO – DIA DO SENHOR
São Justino, már-

tir do século II, na 
sua primeira Apolo-
gia, dirigida ao im-
perador Antonino e 
ao Senado, descre-
veu o costume dos 
primeiros cristãos de 
reunir-se na assem-
bleia dominical, que congregava, 
no mesmo lugar, os cristãos das 
cidades e das aldeias. “Quando, 
durante a perseguição de Diocle-
ciano, viram as suas assembleias 

interditas com a máxima severi-
dade, foram muitos os corajosos 
que desafiaram o édito imperial, 
preferindo a morte a faltar à Eu-
caristia dominical”.

COMUNHÃO ESPIRITUAL?
Santo Afonso Maria de Ligó-

rio nos explica muito claramente: 
“consiste no desejo de receber a 
Jesus Sacramentado e em dar-Lhe 
um amoroso abraço, como se já O 
tivéssemos recebido”. 

A seguir, uma oração que pode 
ser rezada, de modo especial pelas 
pessoas que se encontram em se-
gunda ou nova União: 

Meu Jesus, eu creio que es-
tais presente no Santíssimo 
Sacramento. Amo-vos sobre 
todas as coisas, e minha alma 
suspira por Vós. Mas, como 
não posso receber-Vos agora 
no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritual-
mente, a meu coração. Abra-
ço- vos  como se já estivésseis 
comigo: uno-me Convosco 
inteiramente. Ah! não permi-
tais que eu volte  a separar-
-me de Vós! Amém.

 “ SOU CATÓLICO, SOU DE MISSA”
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: pe.hergesse@gmail.com 

Nosso por tão grande dom. 
Recordem-se destas palavras: 
O desejo de Jesus Cristo e da 
Igreja, de que todos os fiéis se 
aproximem quotidianamen-
te da sagrada mesa, consiste 
sobretudo nisto: em que os 
féis, unindo-se a Deus pelo 
Sacramento, dele recebam 
força para dominar a con-
cupiscência, lavar as culpas 

LEMBRETE: Quanto às vestes, é aconselhável  e expressão de ci-
vilidade, que os participantes respeitem as características de cada am-
biente que frequentam. Desse modo, participando  da Santa  Missa os 
fieis devem usar roupas condizentes com o momento, ou seja,  sóbrias, 
sem desejo de exibicionismo ou intenção de provocação, mas como  ex-
pressão de respeito e de cuidado com o corpo, templo do Espírito Santo.  
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BÍBLIA: INDICAR O CAMINHO 
E AQUECER O CORAÇÃO

Bíblia: Realidade 
da vida  e a Fé

Um povo não começa sua 
história escrevendo livros. Pri-
meiro se vive e depois se es-
creve para recordar o que se 
viveu e oferece-lo como lição 
de vida à futuras gerações. Os 
livros são a “ memória” privi-
legiada dos povos. Também 
o povo de Deus, o antigo e o 
novo Israel, a Igreja, fixaram a 
sua história e a sua experiência 
numa memória escrita: a Bíblia.

Judeus e Cristãos abrem 
aqueles livros para ler e escu-
tar aquela Palavra de Deus que 
abalou os fundamentos da his-

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Educação da 
vontade e o 

desenvolvimento 
de hábitos bons

Os pais necessitam 
também da escola para 
assegurar uma instru-
ção de base aos seus 
filhos, mas a formação 
moral deles nunca a po-
dem delegar totalmente. 
O desenvolvimento afe-
tivo e ético duma pessoa 
requer uma experiência 
fundamental: crer que 
os próprios pais são dig-
nos de confiança. 

Isto constitui uma res-
afetivo provoca um sofrimento 
mais profundo do que a eventu-
al correção recebida por uma 
má ação. A tarefa dos pais inclui 
uma educação da vontade e um 
desenvolvimento de hábitos bons 
e tendências afetivas para o bem. 
Papa Francisco – Exortação 
Apostólica Pós Sinodal Amoris 
Laetitia, sobre o amor na Famí-
lia, no 263 – 19/03/2016

tória humana, imprimindo-lhe 
uma direção irresistível e um 
significado definitivo. A Palavra 
de Deus encontra-se, naquelas 
páginas tão humanas, revelada 
e ao mesmo tempo escondida. 

Mas a Bíblia não é um livro 
caído do céu ou ditada por um 
anjo. Foi escrita por várias de-

zenas de autores, homens ver-
dadeiros, alguns conhecidos 
e a maioria desconhecida, no 
decurso de mais de vários sé-
culos, a partir dos desafios que 
enfrentavam  e da Fé que pro-
fessavam. Valério Mannucci, 
Bíblia  Palavra de Deus, Edi-
tora Paulus, 4ª edição, 1983.

PARA REFLETIR
O rito de passagem

Na tradição dos índios Che-
rokees, no rito da passagem 
da juventude,  o pai leva o fi-
lho para a floresta durante o 
final da tarde, venda-lhe os 
olhos e deixa-o sozinho toda 
a noite e não pode remover a 
venda até os raios do sol bri-
lharem no dia seguinte.

Ele não pode gritar por so-
corro para ninguém. Se ele 
passar a noite toda lá, será 
considerado um homem. Ele 
não pode contar a experiência 
aos outros meninos porque 
cada um deve tornar-se ho-
mem do seu próprio modo. 

Bichos podem atacá-lo. Co-
bras podem vir picá-lo. Ele pode 

estar com frio, fome e sede. Se-
gundo os Cherokees, este é o 
único modo dele se tornar um 
homem. Ao amanhecer, ele en-
tão descobre seu pai sentado 
na montanha perto dele. Ele es-
teve à noite inteira protegendo 
seu filho de algum  perigo.

ponsabilidade educativa: com o cari-
nho e o testemunho, gerar confiança 
nos filhos, inspirar-lhes um respeito 
amoroso. Quando um filho deixa de 
sentir que é precioso para seus pais, 
embora imperfeito, ou deixa de no-
tar que nutrem uma sincera preo-
cupação por ele, isto cria feridas 
profundas que causam muitas difi-
culdades no seu amadurecimento. 

Esta ausência, este abandono 
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS 
EM BUSCA DA VERDADE

O Evangelho, o Homem e 
seu caminho moral

O teólogo moralista deve, 
portanto, praticar um cuida-
doso discernimento no contex-
to da atual cultura prevalen-
temente científica e técnica, 
sujeita aos perigos do relati-
vismo, pragmatismo e positivis-
mo. Do ponto de vista teológico, 
os princípios morais não estão 
dependentes do momento histó-
rico, em que são descobertos. 

A afirmação dos princípios 
morais não é da competência dos 
métodos empírico-formais. Sem 

negar a validade de tais métodos, 
mas tão pouco sem restringir a 
eles a sua perspectiva, a teologia 
moral, fiel ao sentido sobrenatu-
ral da fé, toma em consideração 
sobretudo a dimensão espiritual 
do coração humano e a sua voca-
ção ao amor divino.

Neste sentido, as ciências hu-
manas, apesar do grande valor 
dos conhecimentos que ofere-

cem, não podem ser assumidas 
como indicadores decisivos das 
normas morais. É o Evangelho 
que descobre a verdade integral 
sobre o homem e sobre o seu ca-
minho moral.  Papa João Paulo 
II – Carta Encíclica Veritatis 
Splendor, sobre algumas ques-
tões fundamentais do ensina-
mento moral da Igreja, nº 112 
– 06/08/1993

DOUTRINA SOCIAL DA 
IGREJA: SOMOS TODOS IRMÃOS!
Direito da pessoa 

humana à
liberdade religiosa

Este Concílio Va-
ticano declara que a 
pessoa humana tem 
direito à liberdade re-
ligiosa. Esta liberdade 
consiste no seguinte: 
todos os homens de-
vem estar livres de co-
ação, quer por parte 
dos indivíduos, quer dos grupos 
sociais ou qualquer autoridade hu-
mana; e de tal modo que, em maté-
ria religiosa, ninguém seja forçado 
a agir contra a própria consciência, 
nem impedido de proceder segundo 
a mesma, em privado e em público, 
só ou associado com outros, dentro 
dos devidos limites.

 Declara, além disso, que o di-
reito à liberdade religiosa se fun-
da realmente na própria dignidade 
da pessoa humana, como a palavra 
revelada de Deus e a própria razão 
a dão a conhecer. Este direito da 
pessoa humana à liberdade religio-
sa na ordem jurídica da sociedade 

deve ser de tal modo reconhecido 
que se torne um direito civil.

De harmonia com própria dig-
nidade, todos os homens, que são 
pessoas dotadas de razão e de 
vontade livre e, por isso mesmo, 
com responsabilidade pessoal, 
são levados pela própria natureza 
e também moralmente a procurar 
a verdade, antes de mais a que diz 
respeito à religião. Têm também a 
obrigação de aderir à verdade co-
nhecida e de ordenar toda a sua 
vida segundo as suas exigências. 
Concílio Vaticano II – Declaração 
Dignitatis Humanae, sobre a liber-
dade religiosa, nº 2 – 07/12/1965

VIVER COM SABEDORIA
Uma mulher   estava depressiva, 

com esgotamento nervoso. Seu 
médico, buscando um diagnóstico, 
lhe perguntou:
- Como se chama a jovem que tra-

balha ao seu lado?
- Cíntia, respondeu ela, sem en-

tender.
- Cíntia do quê?  - Eu não sei. - 

Sabe onde ela mora? - Não.  
- Alguma outra coisa  que ela gos-

taria de fazer? - Também não sei.
O médico percebeu o que é que 

estava  roubando a alegria daquela 
pobre mulher...
- Posso ajudá-la, mas você tem 

que prometer que fará o que eu 
lhe pedir. Em primeiro lugar, faça 
amizade com Cíntia. Descubra o 
que ela está almejando na vida, e 
faça alguma coisa para ajudá-la. 

Em segundo, faça amizade com o 
zelador de seu prédio e descubra 
qual é o sonho da vida dele. Em 
dois meses, volte para me ver.
Ela não voltou, mas escreveu uma 

carta sem sinal de melancolia ou tris-
teza.  Havia ajudado Cíntia a passar 
no vestibular e ensinou o zelador a 
ler e escrever, pois era analfabeto. 
Moral da história: Os que vivem 

apenas para si mesmos, nunca 
encontrarão a paz e a alegria.
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO

E DA VIDA!

Os Fenômenos Parapsico-
lógicos de efeitos psíquicos são 
fenômenos relacionados aos sen-
tidos, porém de uma forma extra-
ordinária, fora do comum. O 
sujeito dos fenômenos, isto é, a 
pessoa que os produz, é cha-
mada de Sensitivo, hiperesté-
sico ou percipiente. 

Hiperestesia 
Direta (HD)

Hiper, prefixo da 
língua grega e dá 
a ideia de algo exa-
gerado. É o mesmo 
que o prefixo super 
da língua latina. Es-
tesia, do grego, 
significa sensação. 
Em outras palavras, 

Hiperestesia é o mesmo que 
supersensação ou exaltação da 
sensação.

A Hiperestesia Direta é ob-
servada mais frequentemente 
entre os animais, como aves 
de rapina, morcegos e cães de 
caça. Ela pode também ser de-
senvolvida, pelo treino ou com 

o próprio trabalho que realizam. 
Por exemplo, os indígenas ob-
servando o movimento da  na-
tureza  desenvolvem uma sen-
sibilidade auditiva muito grande; 
os marinheiros e pintores mani-
festam uma capacidade de per-
cepção visual extraordinária. As 
pessoas cegas, por serem priva-
das do sentido da visão, aguçam 
a percepção táctil e auditiva.

Há pessoas histéricas, ou 
normais, que desenvolvem ca-

pacidade sensorial em certas 
partes do corpo, como se hou-
vesse uma transposição de sen-
tidos, como exemplo, pessoas 
que conseguem ver as horas de 
um relógio colocado sob o peito, 
debaixo das cobertas. Ou, então, 
o caso da menina, na França, 
que distinguia as cores com as 
pontas dos dedos. Continua... ( 
Cf. Benjamim Bossa, Parapsico-
logia, o poder da mente e os mis-
térios da vida, Edições Loyola)

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: 
PERIGO OU DESAFIO?

Evangelização: A 
Palavra e o Pão
Não se pode esque-

cer a ingente soma de 
trabalho desinteres-
sado realizado por 
cristãos, pastores, sa-
cerdotes, religiosos e 
leigos que, impelidos 
pelo amor a seus ir-
mãos que vivem em 
condições desuma-
nas, se esforçam por prestar 
auxílio e proporcionar alívio 
aos inumeráveis males que são 
frutos da miséria. 

O zelo e a compaixão, que 
devem ocupar um lugar no 
coração de todos os pastores, 
correm por vezes o risco de 
se desorientar ou de serem 
desviados para iniciativas não 
menos prejudiciais ao homem 
e à sua dignidade do que a 
própria miséria que se comba-
te, se não se prestar suficien-
te atenção a certas tentações.

Assim, sucede que alguns, 

diante da urgência de repartir 
o pão, são tentados a colocar 
entre parênteses e a adiar 
para amanhã a evangeliza-
ção: primeiro o pão, a Palavra 
mais tarde. É um erro fatal se-
parar as duas coisas, até che-
gar a opô-las. O senso cristão, 
aliás, espontaneamente suge-
re a muitos que façam uma e 
outra.  Sagrada Congrega-
ção para a Doutrina da Fé – 
Instrução Libertatis nuntius, 
sobre alguns aspectos da “ 
Teologia da Libertação” –  
Parte VI  -  06/08/1984

ORIENTAÇÕES PASTORAIS
- No momento da inscrição para a 

Preparação para o Batismo, a Secreta-
ria Paroquial ou quem recebe as inscri-
ções para a Preparação, deve, com res-
peito e caridade, averiguar a situação 
canônica dos Padrinhos.

- No caso de pais amasiados ou ca-
sados somente no civil, compete ao 
Pároco, à Secretaria Paroquial e aos 

membros da Equipe de Acolhida da Pastoral do Batismo, recebê-
-los com caridade pastoral e também orientá-los para que regu-
larizem, enquanto for possível, e, o quanto antes, sua situação.

- As pessoas que se apresentam como Padrinhos, mas em 2ª 
União, devem ser acolhidas e orientadas quanto aos motivos da 
impossibilidade, ao modo como podem participar na vida da Igreja, 
bem como quanto à possibilidade de se pedir a Declaração de Nuli-
dade Matrimonial.  ( Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos Sacra-
mentos – Sacramento do Batismo – 3ª Parte – Orientações Pastorais) 
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NOS PASSOS DO MESTRE 
E SENHOR...

A Igreja, conti-
nuadora da missão 
de Jesus no mundo, 
apesar das limita-
ções de dos  pecados  
de muitos dos seus 
membros, nunca 
deixou  de colocar 
em prática o que ela 

2.960 jardins de infância. Na Áfri-
ca: 964 hospitais; 5.000 dispensá-
rios; 260 leprosários; 650 asilos; 
800 orfanatos; 2.000 jardins de in-
fância. Se a Igreja Católica saísse 
da África 60% das escolas e hospi-
tais seriam fechados. Na América: 
1.900 hospitais; 5.400 dispensários; 
50 leprosários; 3.700 asilos; 2.500 
orfanatos; 4.200 jardins de infância. 
Na Oceania: 170 hospitais; 180 dis-
pensários; 1 leprosário; 360 asilos; 
60 orfanatos; 90 jardins de infância. 
Na Europa: 1.230 hospitais; 2.450 
dispensários; 4 Leprosários; 7.970 
asilos; 2.370 jardins de infância.

OBS: Dispensários são institui-
ções que prestam serviços médicos 
e oferecem medicamentos gratui-
tos  para a população mais pobre.

aprendeu com o seu Mestre e Senhor. 
Os pobres, os desprezados, os 

excluídos, os sofredores no corpo e 
na  alma sempre estiveram no cen-
tro do coração da Igreja e no centro 
de suas preocupações!

Os  hospitais, como temos hoje, 
não havia na civilização grega e 
romana. Foi  a Igreja a  pioneira 
em criá-los com médicos, enfer-
meiros, remédios, e demais pro-
cedimentos. No século IV a Igreja 
começou a mantê-los nas cidades 
menores, atendendo viajantes e 
doentes, viúvos, órfãos e pobres. 

Atualmente, a  Igreja Católi-
ca mantém diversas Obras So-
ciais:  Na Ásia: 1.076 hospitais; 
3.400 dispensários; 330 leprosá-
rios; 1.685 asilos; 3.900 orfanatos; 

CONGREGAÇÃO PARA A
EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS

O Papa Francisco nomeou 
Dom Luiz Antônio Gokim Tagle, 
Cardeal Arcebispo de Manila, nas 
Filipinas, o novo Prefeito da Con-
gregação para a Evangelização 
dos Povos, antes conhecida pelo 
nome de  Propaganda Fide, que 
é um dicastério da Cúria Romana, 
e  que cuida das questões referen-
tes à propagação da fé católica e da 
organização da Igreja, em especial 

nos regiões de Missão. 
“ Me assusto quando um 

membro da Guarda Suiça, no 
Vaticano, me chama de ´ Emi-
nência`. Eu, Cardeal? Para 
mim, continuo sendo sempre o 
Pe. Chito, um simples sacerdote 
chamado pelo Senhor para ser-
vir”, afirma o novo Prefeito,  de 

62 anos, filho de pai filipino e mãe 
de origem chinesa, nascido aos 21 
de junho de 1957, ordenado Pres-
bítero em 1982,  Doutor em Teo-
logia pela Universidade Católica 
da América, em Washington, em 
1991, Bispo da Diocese de Imus, 
em 2001, Arcebispo de Manila, 
em 2011, e criado Cardeal pelo 
Papa Bento XVI, em 2012. Fonte: 
Avvenire – 09/12/2019

ASSOCIAÇÃO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS

A Casa dos Idosos 
Mons. José Lorusso, 
com capacidade para 
8 Idosos Residentes,  é 
uma expressão da cari-
dade da Paróquia Sa-
grado Coração de Je-
sus, através da ASCJ, 
que, hoje,  com CNPJ 
próprio, já contratou 
4 Cuidadoras. As de-
mais funções – Co-
zinheiras e  Serviços 
Gerais – continuam 
sendo executadas pela  
generosa Equipe de 
Voluntários.

DOAÇÕES
BANCO:  Caixa Federal
AGENCIA: 2965     
CONTA: 2376-8 
(Op: 003)

Rua Décimo Cassettari, nº 101 
Vila dos Lavradores – Botucatu, SP
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  BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO 2019

ENTRAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 30.203,00 
2-Coleta das Missas.......................................................... R$  16.913,00
3-Secretaria Paroquial......................................................  R$   5.383,25
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.398,62
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$   3.549,00
6-Publicidade - Informativo Paroquial...............................  R$   1.000,00
7-Doação Cestas de Natal................................................  R$      780,00
8-Bingo  da Pintura Externa da Matriz .............................. R$ 10.193,00
9-Rendimentos bancários.................................................. R$      135,15
10-Cesta Básica – Famílias carentes................................ R$      830,00
11-Bazar Paroquial............................................................ R$      736,00
12-Doação Casa dos Idosos............................................. R$      930,00
13-Carnê da Reforma – 4ª Etapa...................................... R$   2.860,00
14-Doações....................................................................... R$      520,00
                      Total de Entrada........................................ R$ 77.431,02
SAÍdA 
1-Funcionários, Férias,  13º e  GPS ................................... R$  13.411,11
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    8.752,14
3-Côngrua  e 13º do Pároco................................................ R$    5.070,35
4-Côngrua e 13º do  Diác. Luiz Carlos................................ R$    2.994,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório.......................................... R$    7.121,06
6-Encontro da Pastoral da Crisma...................................... R$    1.172,64
7-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    2.842,56
8-Repasse da Taxa de Crisma...........................................  R$    4.620,00
9-Telefone, TV, Alarme e  Internet  .................................... R$       936,43
10-Água e Esgoto...............................................................  R$       845,94
11-Escritura do Terreno Divino Pai Eterno.........................  R$    4.903,00
12-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas)............ R$           880,00 
13-Energia elétrica.............................................................. R$    1.112,70
14-Combustível................................................................... R$       690,05
15-RPA - Limpeza das Capelas  e Salão............................ R$    1.780,00
16-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.517,00
17-Cestas Básica – Famílias Carentes............................... R$    1.587,04
18-Casa Paroquial .............................................................  R$    1.011,58
19-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
20-Veículo da Paróquia 4/24..............................................  R$       814,83
21-Unimed........................................................................... R$       739,87
22-Tarifas bancárias  .........................................................  R$         99,00
23-Taxas Públicas............................................................... R$       798,84
24-Casa dos Idosos ........................................................... R$  19.884,93
25-Reforma –  3ª Etapa....................................................... R$  14.596,44
                                          Total de Saída.......................... R$  98.481,51
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 
NOVEMBRO 2019

- Total de Dizimistas: 1.128
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 473
- Novos Dizimistas: 03
- Total arrecadado: R$ 30.203,00

O Dízimo é uma contribuição mensal com a 
qual os Paroquianos colaboram na manuten-

ção das atividades pastorais de uma Paróquia! 
O valor do Dízimo deve ser de acordo o tama-

nho da fé, do amor e do bolso!
Muitos Dizimistas também entregam o 13º 

do seu Dízimo! Outros Dizimistas, pelo menos, 
uma vez por ano, atualizam o valor do Dízimo 

que entregam!

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! 

Aos nossos Dizimistas, uma palavra de gratidão!

Durante este ano de 2019 diversos  membros de 
nossa Paróquia se tornaram Dizimistas porque en-
tenderam a Palavra de Deus. Perceberam o sentido 
e objetivo do Dízimo. Descobriram que o Dízimo é 
um ato de louvor. É um agradecimento a Deus, por 
tudo o que temos e somos. O Dízimo leva-nos a imi-
tar Deus na generosidade: educa-nos para a vida de 
comunidade e torna-nos irmãos e irmãs de todos.

 
Dízimo não é taxa nem imposto que se deva pagar 

à Igreja, pois a Igreja não é um clube de prestação de 
serviços. Dízimo não é pagamento de sacramentos ou 
de serviços prestados pela Igreja ou pelo Padre. Dízi-
mo não se paga, se oferece. Não se cobra, se recebe. 
Antes de mexer com o bolso, o Dízimo toca o coração!

Que 2020 seja um ano de muitas realizações na 
prática do Bem!
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
JANEIRO– 2020

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)
03/01 (1ª sex): 19:30h - Matriz – Coração de Jesus (Ph)
04/01 (1º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (lCS)
                         18:30h – Matriz  (Ph)
05/01 (1º doM): 07:30h – Matriz (lCS)
                         09h – Matriz  (Ph)
                         11h – CaPela Divino Pai eterno   (Ph)
                         11h – CaPela Santo exPeDito   (lCS)
                         17h – CaPela São CriStóvão (Ph)
                         19h – Matriz  (Ph)
11/01 (2º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (lCS)
12/01 (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)
18/01 (3º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (lCS)
                         18:30h – Matriz  (Ph)
19/01 (3º doM):  07:30h – Matriz (lCS)
                         09h – Matriz  (Ph)
                         11h – CaPela Divino Pai eterno   (Ph)
                         11h – CaPela Santo exPeDito   (lCS)
                         17h – CaPela São CriStóvão (Ph)
                         19h – Matriz  (Ph)
25/01 (4º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (lCS)
26/01 (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)
                         17h – CaPela São CriStóvão (lCS)
                         19h – Matriz  (Ph)

- Missas: (PH): Pe. herGeSSe / (PlG): Pe. luiz Grillo / (lCs): DiáCono PerManente luiz 
CarloS DoS SantoS/ (JrG): MeP JoSé roque GaSPerini /  (P): MeP Palhinha; (PC): MeP 
Paulo CaMarGo;  (PV): MeP Paulo volPato; (FM): MeP FernanDo Mello

REFORMA - SECRETARIA PAROQUIAL 
Enquanto aguar-

damos pelo início das 
obras da 4ª Etapa – Pin-
tura Externa da Matriz, 
estamos reformando o 
espaço da Secretaria 
Paroquial.  A Sala do 
meio, usada para a Con-
tabilidade está com o 
piso inteiramente  comprometido, afundando.  O Atendimento está 
sendo feito normalmente na  Sala da Casa Paroquial. A previsão 
é que as obras durem mais ou menos até o final de dezembro de 
2019. Contamos com a compreensão e ajuda de todos!

PROJETO DE REFORMA – 4ª ETAPA
 PINTURA EXTERNA DA MATRIZ

Lateral externa da igreja Matriz – Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
Vila dos Lavradores – Arquidiocese de Botucatu 

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus está se preparando para as obras da 4ª 
Etapa do seu Projeto de Reforma: a pintura Externa da Matriz. Os Paroquianos  
e demais pessoas de boa vontade poderão colaborar de diversas maneiras:
1-DÍZIMO:  O Dízimo é uma contribuição mensal com a qual  os Paroquianos 
ajudam na manutenção da Paróquia, nas suas  diversas dimensões: Catequese, 
Liturgia, Estrutura predial  e Social, ou seja, no cuidado com os mais necessitados.
2-COLETA DAS MISSAS: Os participantes das Missas ou Celebrações, 
no momento do Ofertório, depositam  sua oferta semanal nas Cestinhas.
3-CARNÊ DA REFORMA – 4ª ETAPA. Estão sendo distribuídos os Car-
nês, no valor de R$ 100,00, que podem ser quitados num única vez ou 
parcelados em até 5 x de R$ 20,00.
4-EVENTOS PAROQUIAIS. São iniciativas promovidas pelo Conselho Ad-
ministrativo Paroquial – CAP –, com a colaboração das Pastorais e Movi-
mentos,  como exemplo: Festa do Padroeiro, Ação entre Amigos, Bingos...
5-DOAÇÕES. Os Paroquianos que se encontram  em  melhores condições 
financeiras, estão sendo convidados  à uma contribuição pessoal maior. 
6-ORAÇÕES. Todos,  independente da contribuição material ou não, po-
derão contribuir rezando pelo bom êxito  das obras da 4ª Etapa, a Pintura 
Externa da Matriz. 

Interno da Matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Vila dos Lavradores  
Região Pastoral 1 – Arquidiocese de Botucatu

OBS: - A previsão é que as obras da Pintura Externa da Matriz te-
nham início em julho de 2020 e conclusão em julho de 2021, quando 
se conclui também a Provisão canônica,  de 6 anos, do atual Pároco. 


