MONS. CARLOS É DOM

Dia 12 de dezembro de 2018, o Papa Francisco
nomeou Mons. Carlos José de Oliveira, Pároco
da Paróquia Santuário Nossa Senhora da
Piedade, em Lençóis Paulista, SP, e Vigário
Geral da Arquidiocese de Botucatu, SP, como
Bispo Diocesano de Apucarana, PR.

Dom Carlos José de Oliveira, filho de Mario
Salvador de Oliveira, já falecido, e Maria Aparecida Santi de Oliveira, nasceu aos 17 de outubro
de 1967, na cidade de Botucatu, SP. Foi batizado,
fez a 1ª Comunhão e crismado na igreja Matriz da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, Vila dos Lavradores, onde viveu e participou de suas
atividades litúrgicas e pastorais, até, quando, aos 18 anos foi admitido
como Seminarista.
Que Dom Carlos José de Oliveira goze de boa saúde e seja fecundo no seu
ministério episcopal! Que ele possa contar sempre com as nossas orações!
- A Paróquia Sagrado Coração de Jesus está fazendo a doação do Báculo que será usado por Dom Carlos José de Oliveira, no dia da sua Ordenação Episcopal. Se alguém quiser colaborar, favor, deixar sua oferta
na Secretaria Paroquial.
- Após a Ordenação Episcopal, que deve ocorrer provavelmente no final do mês de março de 2019, Dom Carlos José de Oliveira, numa data a
ser agendada, estará entre nós presidindo a Santa Missa na igreja Matriz
do Sagrado Coração de Jesus!

CATEQUESE PAROQUIAL 2019
INFÂNCIA MISSIONÁRIA:
Crianças com 6 e 7 anos, aos sábados, das 09:30h às 10:30h. Documentos: Cópia da Certidão de
Nascimento da criança.

1ª EUCARISTIA: Crianças
com 8 anos completos. Poderão também fazer a Inscrição as
crianças e adolescentes com 9,
10, 11 e 12 anos completos. Serão
montados grupos de acordo com

a idade. Documentos: Cópia da
Certidão de Nascimento e da Certidão de Batismo da Criança ou
Adolescente. Dia da semana e horário: 4ª feira, das 18:30h às 20h/
sábado: das 09:30h às 11h.

PERSEVERANÇA: Adolescentes
que já fizeram a 1ªEucarisita e aguardam pela Crisma. Documento: Cópia
da Certidão de Nascimento, da Certidão
de Batismo e da lembrança de 1ª Comunhão do Adolescente. Dia da semana e
horário: Serão organizados de acordo
com o número de participantes.
CRISMA: Adolescentes com 13
anos completos. Documentos: Cópia
da Certidão de Nascimento, da Certidão de Batismo e da lembrança da 1ª
Comunhão. Dia da semana e horário:
4ª feira: Das 18:30h às 20h/ sábado: Das 09:30h às 11h.
CATEQUESE DE ADULTOS: Pessoas com 16 anos completos que ainda não foram batizadas, não fizeram a 1ª Eucaristia, não foram crismadas;
também os casais amasiados ou casados somente no civil. Documentos: deixar Carteira de Identidade de Certidão de Batismo. Dia da semana e horário: 5ª
feira: das 19:30h às 21:30h / sábado: das 16 às 18h.
INSCRIÇÃO: A partir do dia 02 de janeiro, na Secretaria Paroquial, a Inscrição para as
diversas etapas da Catequese Paroquial. Início
das Atividades: Fevereiro de 2019, nas Salas
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Vila
dos Lavradores, Botucatu.
Contamos com a colaboração dos pais, avós
e outras pessoas que se interessam pela formação religiosa católica de seus filhos, netos, sobrinhos, parentes e conhecidos!

Informativo Paroquial

Página 2

CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
EDITORIAL

PASTORAL DA MISSA

A Missa é mais do que um conjunto de orações: ela é a grande
Oração do próprio Jesus, que assume todas as nossas orações
individuais e coletivas para nos oferecer ao Pai, juntamente com Ele.
OS SANTOS E A
SANTA MISSA
São Tomás de Aquino: “A celebração da Santa Missa tem tanto
valor como a morte de Jesus na Cruz”.

O CANTO NA MISSA
O canto na Missa está a
serviço do louvor de Deus e
de nossa santificação. Não
é apenas para embelezar a
Missa, para nos ajudar a rezar. E cada canto deve estar
em sintonia como momento
litúrgico que se celebra. O
canto penitencial deve nos ajudar
a pedir perdão de coração arrependido; um canto de Ofertório
deve nos ajudar a fazer a nossa en-

trega a Deus; um canto de Comunhão deve nos colocar em maior
intimidade com Deus e expressar
nossa adoração e ação de graças.

AS VESTES LITÚRGICAS

São João Maria Vianney ( Cura
D´Ars) : “Se soubéssemos o valor do Santo Sacrifício da Missa,
quantos esforços faríamos para
dela participar!”.

GESTOS E POSIÇÕES
NA MISSA

Expediente

Informativo Paroquial
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SENTADO: É uma posição cômoda, uma atitude de ficar à
vontade para ouvir e meditar,
sem pressa.
DE PÉ: É a posição de quem
ouve com atenção e respeito.
Indica a prontidão e disposição
em colocar em prática o que
está ouvindo.
DE JOELHOS: Posição de adoração a Deus diante do Santíssimo
Sacramento e durante a consagração do pão e vinho.
GENUFLEXÃO: É um gesto de
adoração a Jesus na Eucaristia.
Fazemos quando passamos ou estamos diante do Sacrário.
INCLINAÇÃO: É um sinal de
respeito, quando passamos
diante do Altar.

TÚNICA: É um manto geralmente
branco, longo, que cobre todo o corpo
do sacerdote. Lembra a túnica de Jesus.
ESTOLA: É uma faixa vertical,
separada da túnica, a qual desce
do pescoço, com duas pontas na
frente. Sua cor varia de acordo
com a Liturgia do dia. Existem quatro cores na Liturgia: verde, branco, roxo ( rosáceo) e vermelho. É
símbolo do serviço sacerdotal.
CASULA: É uma veste solene,
colocada sobre a túnica e a estola, usada nas Missas dominicais e
dias festivos. A cor também varia

conforme a Liturgia do dia.
O ALTAR: Colocado em lugar de
destaque no templo. Lembra a Cruz
de Jesus, que foi como um “altar”
onde Ele ofereceu o sacrifício de
sua própria vida. O altar representa
também a mesa da Ceia do Senhor.
“ 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
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PARÓQUIA - REGIÕES
MISSIONÁRIAS
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus encontra-se
dividida em 11 Regiões Missionárias, cada uma com 5
ou mais Setores. Nas Regiões
Missionárias estão sendo implantadas diversas atividades
pastorais. No momento são 6:
Coordenação Geral da Região
Missionária, MECEs, Capeli-

nhas, Terço nas Famílias, Novena 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.

DIRETRIZES ARQUIDIOCESANAS
DE MISSÃO E PASTORAL - DAMP
2. A PARÓQUIA
2.1 - CÓDIGO DE DIREITO
CANÔNICO
Cân. 515 - § 1. Paróquia é uma
determinada comunidade de fiéis, constituída estavelmente na
Igreja particular, e seu cuidado
pastoral é confiado ao Pároco
como a seu pastor próprio, sob a autoridade do Bispo diocesano.
Cân. 518 - Por via de regra, a Paróquia seja territorial, isto é,
seja tal que compreenda todos os fiéis de um determinado território; onde, porém, for conveniente, constituam-se Paróquias
pessoais, em razão de rito, língua, nacionalidade dos fiéis de um
território, e também por outra razão determinada.
2.2 - V CONFERÊNCIA DE APARECIDA
– Entre as comunidades eclesiais, nas quais vivem e se formam os
discípulos e missionários de Jesus Cristo, sobressaem as Paróquias.
São células vivas da Igreja e o lugar privilegiado no qual a maioria dos
fiéis tem uma experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial.
São chamadas a ser casas e escolas de comunhão
OBS: O Texto completo da Diretrizes Arquidiocesanas na página da
Paróquia – scjbotucatu.com.br

PARA REFLETIR

O fogo, a água e
a confiança

Região Missionária 7 - São Judas Tadeu

- Coordenadora: Márcia Góes - Fone: 3815- 5115
- MECEs: Gisele Cristina Fabro - Fone: 99754-7804
- Capelinhas: Carmem Fioreto - Fone: 99796-1942
- Novena/CF: Evanildes Souza - Fone: 99775-1544
- Terço nas Famílias: Lúcia Colombara - Fone: 3815-3625
- Informativo Paroquial: Silvana Ferraz - Fone: 3882-2642
OBS - No próximo número a Região Missionária 8 – Santo Antônio

Era uma vez o fogo, a água
e a confiança. Eles entraram
em uma floresta escura e o
fogo disse: – Se eu me perder
procurem a fumaça, pois onde
há fumaça, há fogo!
A água disse: – Se eu me
perder procurem na umidade, pois onde há umidade,
há água!
E então a confiança disse: –
Se eu me perder não me procurem, pois uma vez perdida
dificilmente me encontrarão…
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FAMÍLIA: HARMONIA

CONJUGAL E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Paciência, compreensão
e tolerância
Por outro lado, quero insistir
que um desafio da pastoral familiar
é ajudar a descobrir que o matrimônio não se pode entender como
algo acabado. A união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio; mas, ao unir-se, os esposos
tornam-se protagonistas, senhores
da sua própria história e criadores
dum projeto que deve ser levado
para a frente conjuntamente.
Quando o olhar sobre o cônjuge
é constantemente crítico, isto indica
que o matrimônio não foi assumido
também como um projeto a cons-

truir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade.
Isto faz com que o amor seja substituído pouco a pouco por um olhar
inquisidor e implacável, pelo controle dos méritos e direitos de cada um,
pelas reclamações, a competição
e a autodefesa. Papa Francisco –
Exortação Apostólica Pos-Sinodal
Amoris Laetitia, sobre o amor na
família, nº 218 – 16/03/2016

ECOLOGIA: CUIDAR DA CASA COMUM!

Uma consciência ecológica
Observa-se nos nossos dias uma
consciência crescente de que a paz
mundial está ameaçada, não apenas
pela corrida aos armamentos, pelos
conflitos regionais e por causa das injustiças que ainda existem no seio dos
povos e entre as nações, mas também
pela falta do respeito devido à natureza, pela desordenada exploração dos
seus recursos e pela progressiva deterioração da qualidade de vida.
Semelhante situação gera um sen-

tido de precariedade e de insegurança, que, por sua vez, favorece formas
de egoísmo coletivo, de açambarcamento e de prevaricação. Perante a
difusa degradação do ambiente, a
humanidade já se vai dando conta de
que não se pode continuar a usar os
bens da terra como no passado.
A opinião pública e os responsáveis políticos estão preocupados
com isso; e os estudiosos das mais
diversas disciplinas debruçam-se
sobre as causas do que sucede.
Está assim a formar-se uma consciência ecológica, que não deve
ser reprimida, mas antes favorecida, de maneira que se desenvolva
e vá amadurecendo até encontrar
expressão adequada em programas e iniciativas concretas. Papa
João Paulo II – Dia Mundial da
Paz – 01/01/1990

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
SOMOS TODOS IRMÃOS!

Um novo humanismo: tecido de
relações entre irmãos
Cresce cada vez mais o número dos homens e mulheres, de
qualquer grupo ou nação, que têm
consciência de serem os artífices e
autores da cultura da própria comunidade. Aumenta também cada
dia mais no mundo inteiro o sentido da autonomia e responsabilidade, o qual é de máxima importância para a maturidade espiritual e
moral do género humano.
O que aparece ainda mais claramente, se tivermos diante dos

olhos a unificação
do mundo e o encargo que nos incumbe de construirmos, na verdade e
na justiça, um mundo melhor. Somos
assim testemunhas
do nascer de um
novo humanismo,
no qual o homem
se define antes de mais pela sua
responsabilidade com relação aos
seus irmãos e à história.
Que se deve fazer para que os
frequentes contatos entre culturas,
que deveriam levar os diferentes
grupos e culturas a um diálogo verdadeiro e fecundo, não perturbem
a vida das comunidades, ou subvertam a sabedoria dos antigos, ou
ponham em perigo o gênio próprio
de cada povo? Concílio Vaticano II
– Constituição Pastoral Gaudium
et Spes, sobre o mundo contemporâneo, nº 55-56 – 07/12/1965

PASTORAL FAMILIAR - VISITAÇÃO
Sob a coordenação do casal
Flávia e Fábio Kubica
- Fone:
99882-0013 - a Pastoral Familiar da Paróquia Sagrado Coração
de Jesus está organizando nas 11
Regiões Missionárias Equipes de
Casais que estarão visitando semanalmente as famílias da Região
Missionária, para um momento
de oração, conversa e benção da
casa. Cada Equipe de Visitação
será constituída de, pelo menos, 3
Casais. As visitas terão início em
fevereiro de 2019.

Informativo Paroquial
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

INTRODUÇÃO
(III)
A Parapsicologia é a ciência que,
assessorada e servindo-se de outras
ciências, perscruta o mistério o ser
humano, desvendando sua grande-

za, sua imensidão, sua
transcendentalidade.
A verdadeira ciência e a verdadeira religião não se
contrapõem, não se
excluem: integram-se. Uma ilumina os
caminhos da outra.
Deve-se ao grande cientista Albert
Einstein a afirmação de que “ a ciência sem a religião é paralítica e
a religião sem a ciência é cega”.
A Ciência sem a Religião perde-se
no vazio e a Religião sem a Ciência

VIVER COM SABEDORIA
O riacho
da vida
Era uma vez
um riacho de
águas cristalinas,
muito
bonito,
que serpenteava
entre as montanhas. Em certo
ponto de seu
percurso, notou
que a sua frente havia um pântano imundo, por
onde deveria passar. Olhou, então, para Deus e protestou:
– Senhor, que castigo! Eu sou
um riacho tão límpido, tão formoso e o Senhor me obriga a atravessar um pântano sujo como esse!
Deus respondeu:
– Isso depende da sua maneira de encarar o pântano. Se ficar

com medo, você vai diminuir o
ritmo de seu curso, dará voltas e,
inevitavelmente, acabará misturando suas águas com as do pântano, o que o tornará igual a ele.
Mas, se você o enfrentar com
decisão e coragem, suas águas
passarão por ele, mas avançando em direção ao oceano. Aí você
se transformará em mar…

torna-se estéril ou descamba para o
fanatismo. A Parapsicologia é a ciência que purifica o homem das superstições e dos falsos misticismos.
Por outro lado, um alerta, evitando falsas expectativas. É muito
comum pessoas se apresentarem
buscando soluções imediatas e
prodigiosas. Ninguém neste mundo pode resolver seus problemas

ou mudar você. Nem mesmo Deus
vai mudar você, porque Deus lhe
deu uma liberdade e a respeita. A
única pessoa no mundo capaz de
mudar você é você. As pessoas só
podem lhe oferecer ajuda. O resto depende de você! Continua...
( Cf. Benjamim Bossa – O poder
da mente e os mistérios da Vida
– Edições Loyola)

CIÊNCIA E FÉ: DUAS ASAS
EM BUSCA DA VERDADE!

Sagrada Tradição, Sagrada
Escritura e
Magistério da
Igreja
Uma expressão, hoje generalizada, desta
tendência fideísta é o « biblicismo », que tende
a fazer da leitura da Sagrada
Escritura, ou da
sua exegese, o único referencial
da verdade. Assim, acaba-se por
identificar a palavra de Deus só
com a Sagrada Escritura, anulando deste modo a doutrina da Igreja que o Concílio Ecuménico Vaticano II expressamente reafirmou.
Com efeito, a constituição Dei
Verbum, depois de recordar que a
palavra de Deus está presente tanto
nos textos sagrados como na Tradição, afirma sem rodeios: « A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura
constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus, confiado à
Igreja; aderindo a este, todo o Povo

santo persevera unido aos seus Pastores na doutrina dos Apóstolos ».
Portanto, a Sagrada Escritura não constitui, para a Igreja,
a sua única referência; a « regra
suprema da sua fé » provém efetivamente da unidade que o Espírito estabeleceu entre a Sagrada
Tradição, a Sagrada Escritura e o
Magistério da Igreja, numa reciprocidade tal que os três não podem subsistir de maneira independente. Papa João Paulo II – Carta
Encíclica Fides et Ratio, sobre as
relações entre a Fé a Razão, nº
55 – 14/09/1998
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OFICINAS DE ORAÇÃO
E VIDA 2019
Oficinas de Oração
e Vida é um movimento
eclesial católico, criado
por Frei Ignácio Larrañaga, em 1984. É um serviço apostólico, único, aplicável em todos os países,
com aprovação da Santa
Sé. A criação desse movimento é resultado dos
Encontros de Experiência de Deus iniciados no
Brasil em 1974.
Em 2018, na Região Pastoral 1, de Botucatu, onde estão
presentes os grupos das Oficinas de Oração e Vida, 149
pessoas participaram dos Encontros. Na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, a Coordenação das Oficinas de Oração

Mesmo com a edição on line na página da
Paróquia, o Informativo Paroquial continua
sendo distribuído nos
53 Setores das 11 Regiões Missionárias. Em cada Região
Missionária estamos indicado um
Coordenador (a) , que, sua vez,
monta a sua Equipe de distribuição,
de acordo com o número de Setores
presentes na Região Missionária.
Quando o Informativo chega na

Secretaria Paroquial, os Responsáveis pela distribuição são avisados
e passam para retirar a quantia necessária para o seu Setor.
Coordenador Paroquial do
Informativo: Arlindo José Silveira
Leite – Fone: 99708-1173

PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS
e Vida já está organizando os
próximos grupos que terão inicio no mês de março de 2019.
Coordenadora Paroquial:
Ana Conceição Figueredo
Tavares – Fone: (14)981118010 – e.mail: anaaguia2@
yahoo. com.br.

PASTORAL DA ESPERANÇA
Está sendo implantada nas 11 Regiões
Missionárias
da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus a
Pastoral da Esperança, que tem por objetivo acompanhar a
família enlutada com
a Novena própria ou
reza do Terço. Em
cada Região Missionária será constituída uma Equipe para
essa finalidade.

As Pontifícias Obras Missionárias são organismos oficiais da
Igreja Católica que trabalham para
intensificar a animação, a formação e a cooperação missionária
em todo o mundo.
São 4 grupos, entre os quais se
destaca a Pontifícia Obra da Infância, Adolescência de Juventude Missionária, fundada pelo Bispo de Nancy (França), Dom Carlos
de Forbin-Janson em 1843, e tem
por objetivo auxiliar os educadores
a despertar gradualmente a consciência missionária nas crianças,
adolescentes e jovens, animando-os a partilhar a fé e os seus bens
materiais com as crianças das regiões mais necessitadas; ajuda também promover as vocações missionárias desde a infância, passando
pela adolescência e juventude.
Na Paróquia Sagrado Coração

de Jesus o Grupo Juventude
Missionária, a partir de fevereiro
de 2019, passar a cuidar da Infância e Adolescência Missionárias
seguindo as orientações das Pontifícias Obras Missionárias.
Coordenação Paroquial: Giovana Morales – Fone: 99645-3651

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus comunica aos interessados
que a Pça. Virgílio Lunardi, de propriedade da Mitra Arquidiocesana
de Botucatu, encontra-se à disposição para uso gratuito de Entidades
Municipais, Filantrópicas ou Beneficentes. O Ofício de solicitação do
espaço deve ser apresentado antecipadamente na Secretaria Paroquial
para controle de Agenda. Condição: é proibida a venda, a distribuição
ou o uso de bebida alcoólica durante os eventos.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO
- Dízimo: uma contribuição mensal que os Paroquianos oferecem
para a manutenção das atividades
pastorais da Paróquia.
- Dízimo: um ato consciente,
livre, pessoal e responsável.
- 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 Paroquial ou no Plantão do Dízimo!

PAINEL DO DÍZIMO
novembro 2018
- Total de Dizimistas: 1.074
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 474
- Novos Dizimistas: 05
- Total arrecadado: R$ 28.193.00

Informativo Paroquial

BALANCETE MENSAL
novembro 2018

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.193,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 15.638,55
3-Secretaria Paroquial...................................................... R$ 4.321,00
4-Capelinhas..................................................................... R$ 3.154,90
5-Grupo Amigas do Sonho................................................ R$ 1.650,00
6-Aluguéis e Muros............................................................ R$ 3.120,00
7-Publicidade Informativo Paroquial................................. R$ 1.050,00
8-Bingo – Capela Divino Pai Eterno.................................. R$ 4.903,00
9-Rendimentos bancários.................................................. R$
396,60
10-Cesta Básica – Famílias carentes................................ R$
945,00
11-Cesta de Natal............................................................. R$ 3.250,00
12-Bazar Paroquial........................................................... R$
250,00
13-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$ 3.830,00
14-Doações....................................................................... R$ 2.595,00
Total de Entrada................................................................ R$ 73.297,05
SAÍDA
1-Funcionários, Encargos Sociais, 13º e GPS .................. R$ 13.914,49
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$ 6.656,12
3-Côngrua do Pároco e 13º............................................... R$ 4.862,45
4-Espórtula Diác. Luiz Carlos.............................................. R$
554,00
5-Espórtula Pe. André......................................................... R$ 1.400,00
6-Pastorais, Liturgia e Escritório......................................... R$ 6.618,16
7-Folhetos de Missa (3/4).................................................... R$ 1.315,00
8-Aquisição, Consertos e Manutenção.............................. R$ 2.220,85
9-Despesa - Bingo - Divino Pai Eterno.............................. R$ 1.294,70
10-Telefone, TV e Internet ............................................... R$
535,41
11-Água e Esgoto............................................................... R$
885,28
12-Terreno Divino Pai Eterno (5/16)................................... R$ 5.000,00
355,78
13-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e Capelas)... R$
14- Energia elétrica............................................................. R$ 1.163,08
15-Combustível................................................................... R$
647,07
16-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$ 1.700,00
17-Informativo Paroquial .................................................... R$ 1.457,00
18-Reforma – 2ª Etapa....................................................... R$ 24.745,79
19-Casa Paroquial ............................................................. R$ 1.418,36
20-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$ 1.747,20
21-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
300,00
22-Unimed........................................................................... R$
694,39
23-Taxas - IPTU.................................................................. R$
787,09
24-Tarifas bancárias........................................................... R$
249,10
25-Segurança ..................................................................... R$
150,00
Total de Saída................................................................... R$ 80.671,32
Pe. JoséHergesse
Pároco

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
janeiro – 2019

01/01 (1ª Ter): Maria, Mãe de Deus – Dia Mundial da Paz
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PA)
19h – Matriz (PH)
04/01 (1ª Sex): 19:30h – Matriz – Coração de Jesus (PH)
05/01 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno ( JA )
06/01 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PA)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
11/01 (2ª Sex): 19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (JRG)
12/01 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno ( EG )
13/01 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PA)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (PA)
19h – Matriz (PH)
19/01 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno ( JA )
20/01 (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)
26/01 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno ( JA )
27/01 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (JRG)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
- MISSAS: (PH): Pe. Hergesse / (PA): Pe. André / (LCS): Diácono Permanente Luiz
Carlos dos Santos/ (JRG): MEP José Roque Gasperini / (JA ): MEP José Antônio /
(EG): MEP Émerson Gamito

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS

- Os Instrumentistas, Cantores, Comentaristas, Pastoral da Acolhida e do
Plantão do Dízimo devem chegar na Matriz ou Capela Santo Expedito 30
minutos antes do horário da Missa, para os acertos gerais.
- Os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Leitores, Auxiliares, Acólitos e Coroinhas: pelo menos 20 minutos antes do horário
estabelecido para começar a Missa, e aguardar no local de costume.
- As Escalas são enviadas pelos respectivos Coordenadores a todos os
membros do Ministério Extraordinário, Pastoral, Movimento ou grupo de
serviço. Poderão também ser consultadas na página da Paróquia ou no
Mural, no fundo da Matriz.
- Desse modo, com a presença antecipada de todos os envolvidos na
celebração e com os detalhes combinados, as celebrações se desenvolvem de modo mais organizado e sereno, sendo proveitosas espiritualmente para todos os participantes!

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA
Graças à generosa
colaboração dos Paroquianos (as), o Conselho Administrativo Paroquial – CAP - na última
reunião realizada no dia
07 de dezembro, decidiu
dar continuidade ao Projeto de Reforma – 3ª
Etapa, já na sequência
Muro e calçada da Rua
da conclusão das obras
Ten. João Francisco
da 2ª Etapa, sem esperar até o próximo mês de julho, como estava previsto.
A 3ª Etapa consiste nas obras de acabamento de um Salão de
Festa, com cozinha, banheiro e churrasqueira, debaixo do Salão Paroquial, com capacidade para mais ou menos 80 pessoas.
Se as Entradas (Dízimo – Coleta – Carnê – Doações) continuarem generosas, a Paróquia consegue realizar as duas Etapas do seu
Projeto de Reforma, sem necessidade de interrupção.
A 4ª Etapa, prevista para iniciar em 2020 é a adequação da igreja
às exigências do Corpo de Bombeiro e a pintura externa da Matriz.
- Dom Maurício
Grotto de Camargo,
Arcebispo Metropolitano, confirmou o Pe.
José Aparecido Hergesse, Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Vila
dos Lavradores, em
Botucatu, para mais
um período na função de Coordenador Arquidiocesano de Pastoral.
- Ao mesmo tempo, com a transferência do Pe. Ivonil Parraz para
a Casa de Formação em Marília, SP, o Arcebispo também nomeou
o Pe. Hergesse, como Representante da Arquidiocese no Comitê de
Ética da UNESP – Campus de Botucatu, SP. Esse Comitê tem por
tarefa colaborar na avaliação de projetos elaborados pelas Faculdades de Medicina, Agronomia e Veterinária que visam publicação.
CONFISSÕES E CONVERSAS PESSOAIS COM O PADRE
3ª, 5ª e sab: Das 09h às 11:30h / 3ª, 4ª, 5ª e 6ª: Das 14h às 17h
/ 4ª: Das 19h às 22h. No caso de um outro horário, favor, combinar
diretamente com o Padre (pe.hergesse@gmail.com).

