FESTA DO DIVINO PAI ETERNO

A Quase Paróquia Divino Pai Eterno, na Rua Leonilda Varoli Faconti,
19, no Jardim Monte Mor, sob a coordenação do seu Responsável Diácono
Permanente Luiz Carlos dos Santos,
está organizando a sua 1ª Festa do Padroeiro, com a seguinte programação:
29/06 (5ª Qui): 19:30h - Capela –
1º Dia doTríduo - Preside: Pe. Márcio Godoy – Pároco da Paróquia São
João Batista, em Itatinga, SP. Após a
Missa: Barraca de salgadinhos.
30/06 (5ª Sex): 19:30h – Capela – 2º Dia do Tríduo - Preside: Pe.

CATEQUESE DE ADULTOS

As pessoas com 16 anos completos que ainda não fizeram a 1ª
Comunhão ou não foram crismadas; os casais amasiados ou casados somente no civil, se quiserem
poderão regularizar essa situação
participando dos Encontros de
Formação da Catequese de Adultos, durante os meses de agosto e
setembro. A inscrição poderá ser
feita na Secretaria Paroquial durante o mês de julho.
Para o Batismo de Adultos
a preparação é de um ano. No
dia do batizado, a pessoa recebe
também os outros dois Sacramentos da Iniciação Cristã: a Eucaris-

tia e a Crisma. Casal responsável
pela preparação para o Batismo
de Adultos: Gasperini e Eleni Fone: 3882-5897

Marcelo Henrique do Prado – Pároco da Paróquia São Benedito, em
Botucatu, SP. Após a Missa: Barraca de salgadinhos.
01/07 (1º Sab): 19h – Capela – 3º Dia do Tríduo - Preside: Pe.
Laudo Correa – Vigário Paroquial da Paróquia- Santuário Santa Terezinha, em Cerqueira César, SP. Após a Missa: 1ª Festa Julina.
02/07 (1º Dom): Dia da Festa 10h – Procissão saindo do Centro
de Saúde / 11h – Capela – Santa Missa – Preside: Dom Mauricio
Grotto de Camargo – Arcebispo Metropolitano de Botucatu, SP / 12h
– Barraca de Salgadinhos / 14h – Show de Prêmios

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

A Comissão Nacional da
Pastoral Familiar (CNPF) disponibiliza o subsídio “Hora da
Família” 2017, com temas para
os encontros da Semana Nacional da Família, que neste ano
acontece de 13 a 19 de agosto.
A temática de reflexão do material, a partir do tema “Família,
uma luz para a vida em sociedade” está em sintonia com o impulso da Igreja no Brasil para
que seja percebida a importância das ações dos cristãos leigos e leigas na sociedade.
Os encontros para a Semana
Nacional da Família são compostos de orações, momentos de escuta da Palavra de Deus e de partilha. Em cada um destes, a reflexão da
temática é direcionada a partir de textos bíblicos, de trechos de documentos
do Magistério da Igreja e de pequenas histórias.
OBS.: Em todas as Missas do 3º final de semana de agosto
serão realizadas a Renovação dos Compromissos Matrimoniais e
Benção das Alianças.
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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!
No dia 1º de
agosto de 2015,
quando
assumi como Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, havia em caixa R$
126.745,33 , assim distribuídos:
Na Aplicação R$ 95.557,97; na
Conta corrente R$ 31.187,36
Com o Conselho Administrativo Paroquial – CAP – percebemos que a Paróquia necessitava
de algumas reformas urgentes na
sua estrutura física e outras necessidades, como exemplo a adequação do som da Matriz. Assim,
iniciamos um trabalho que durou
mais ou menos um ano e com custo
de R$149.552,77 reais.
Ao mesmo tempo, foi dado ini-
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para a realização da 2ª Etapa das
Reformas que terá início em fevereiro de 2018.
Tudo isso foi possível, graças à
compreensão e à generosa colaboração dos Paroquianos (as), seja
através do Dízimo, da Coleta das
Missas ou de doações! Contamos
com a mesma compreensão e ge-

nerosidade nas próximas Etapas!
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: jhergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

AGENDA – REUNIÕES
COM O PÁROCO
cio ao estudo de um projeto de
reforma mais amplo, aprovado
pelo Colégio de Consultores da
Arquidiocese de Botucatu, e dividido em 4 etapas, para um período previsto de 5 anos que corresponde ao tempo que tenho como
Pároco desta Paróquia:1- Salão
Paroquial; 2- Os 2 espaços, para
aluguel, onde estava a Tapeçaria
Cuco; 3- O restante do subsolo do
Salão Paroquial, com cozinha, banheiro e sala com capacidade para
60 pessoas; 4- E a parte externa
da Matriz, inclusive com a pintura.
Em setembro de 2016, iniciamos
a 1ª Etapa: a reforma do Salão Paroquial. Após 9 meses, a reforma
está concluída e o Salão Paroquial
em condições de ser usado pelas
Pastorais e Movimentos e alugado para diversos eventos, segundo
critérios e valores determinados
pelo CAP. Nessa reforma foram
gastos R$ 411.727,29.
A Paróquia, hoje, dia 20 de junho de 2017, dispõe de um total de
R$ 65.725,88. Ou seja, na Aplicação: R$ 62.103,94 ; e na Conta
corrente: R$ 3.621,94. Agora, a
Paróquia começa a criar um fundo

Local: Auditório
02/07 (1º Dom): 20:30h - Catequese de Adultos
05/07 (1ª Qua): 19h - Os 13 Coordenadores Gerais dos Setores Missionários
20h - Pastoral da Pessoa Idosa
06/07 (1ª Qui): 19h - Os 13 Coordenadores gerais dos MECEs
20h - Pastoral do Canto Litúrgico
07/07 (1ª Sex): 20:30h - Conselho Administrativo Paroquial – CAP
09/07 (2º Dom): 20:30h - Pastoral Familiar (Namorados, Noivos, ECC e 2ª União)
16/07 (3º Dom): 20:30h - Setor Juventude
18/07 (3ª Ter): 19h - Os 13 Coordenadores Gerais das Capelinhas
20h - Pastoral da Crisma
21h – Escola Paroquial de Formação
20/07 (3ª Qui): 19h - Os 13 Coordenadores Gerais da Novena/CF
20h - Pastoral da Catequese de 1ª Eucaristia
23/07 (4º Dom): 20:30h - Grupo Presença Amiga - UNESP
25/07 ( 4ª Ter): 19h - Os 13 Coordenadores Gerais da Reza do Terço
20h - Pastoral da Liturgia ( Comentaristas, Leitores e Auxiliares)
27/07 (4ª Qui): 19h - Os 13 Coordenadores Gerais do Informativo Paroquial
20h - Pastoral do Dízimo
30/7 (5º Dom): Casais do 1º ECC Paroquial

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – A FAMÍLIA CATÓLICA
1- Os pais, casados no civil e no religioso, respeitam-se mutuamente, sabem dialogar em meio as dificuldades, gostam da convivência do lar, cuidam um do outro e aprendem a envelhecer juntos.
2- Participantes ativos na vida da Igreja, seus filhos, batizados
ainda pequenos, são encaminhados para a 1ª Eucaristia e Crisma e,
no momento oportuno, incentivados ao Sacramento do Matrimônio,
à Vida Consagrada ou ao Sacerdócio ministerial na Igreja.
3- Buscando sempre o entendimento e a harmonia conjugal, os
filhos são por eles planejados, acolhidos e educados, por palavras e
exemplos, nas boas maneiras e na fé católica.
4- A participação na Santa Missa, sobretudo aos domingos ocupa
um lugar central em suas vidas, porque sabem que nela são alimentados espiritualmente na Mesa da Palavra e na Mesa da Eucaristia.
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FAMÍLIA: HARMONIA
CONJUGAL E EDUCAÇÃO
DOS FILHOS
Os pais e os
cuidados
com os filhos
A família não
pode renunciar a
ser lugar de apoio,
acompanhamento,
guia, embora tenha de reinventar
os seus métodos e
encontrar novos
recursos. Precisa
considerar a que realidade quer
expor os seus filhos. Para isso
não deve deixar de se interrogar

lância; o abandono nunca é sadio.
Os pais devem orientar e alertar
as crianças e os adolescentes para
saberem enfrentar situações onde
possa ter risco, por exemplo, de
agressões, abuso ou consumo de
droga. Papa Francisco – Exortação Apostólica Amoris Laetitia –
Sobre o amor na Família, nº 260
– 19/03/2016

PARA REFLETIR

O vento e o sol

sobre quem se ocupa de lhes oferecer diversão e entretenimento,
quem entra nas suas casas atra-

MORAL CATÓLICA: UM CAMINHA
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

O homem ameaçado
pelo próprio homem
O homem de hoje parece estar
sempre ameaçado por aquilo mesmo que produz; ou seja, pelo resultado do trabalho das suas mãos
e, ainda mais, pelo resultado do
trabalho da sua inteligência e das
tendências da sua vontade.
Os frutos desta multiforme

vés dos Meios de comunicação, a
quem os entrega para que os guie
nos seus tempos livres.
Só os momentos que passamos
com eles, falando com simplicidade e carinho das coisas importantes, e as possibilidades sadias
que criamos para ocuparem o seu
tempo permitirão evitar uma nociva invasão. Sempre faz falta vigi-

atividade do homem, com
muita rapidez e de modo muitas vezes imprevisível, passam a ser, não tanto objeto de
« alienação », no sentido de
que são simplesmente tirados
àquele que os produz, quanto,
ao menos parcialmente e num
círculo consequente e indireto
dos seus efeitos, tais frutos se
voltam contra o próprio homem.
Eles passam então, de fato, a ser
dirigidos, ou podem ser dirigidos
contra o homem. E nisto assim parece consistir o capítulo principal
do drama da existência humana
contemporânea na sua mais ampla
e universal dimensão. Papa João
Paulo II – Carta Encíclica Redemptor Hominis, nº 15 – 04/03/1979

O vento e o sol estavam
disputando qual dos dois
era o mais forte.
De repente, viram
um viajante que vinha
caminhando.
– Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar
o casaco, será o mais forte. Você
começa! - propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem.
O vento começou a soprar
com toda a força. Quanto mais
soprava, mais o homem ajusta-

va o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se.
O sol saiu de seu esconderijo
e brilhou com todo o esplendor
sobre o homem, que logo sentiu
calor e tirou o paletó.

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O MATRIMÔNIO

1-O Matrimônio é um Sacramento, ou seja, é expressão e aponta para a
unidade que existe entre Cristo e a Igreja e que nunca pode ser rompida
ou desfeita. Por isso mesmo, o Matrimônio é indissolúvel!
2-O namoro é o período de preparação para o Matrimônio: tempo
para crescer no conhecimento mútuo e estabelecer bases seguras em vista de um relacionamento duradouro.
3-O Noivado, enquanto resultado de uma decisão madura e responsável, é a última etapa, antes do casamento. A sua duração depende
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-se no civil e no religioso.
5O objetivo do Matrimônio é constituir Família, ou seja, buscar a harmonia conjugal e educar bem seus filhos.
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
VER, JULGAR E AGIR
O ser humano e
os direitos naturais
Todo o ser humano tem direito natural ao respeito de
sua dignidade e à boa fama;
direito à liberdade na pesquisa da verdade e, dentro dos
limites da ordem moral e do
bem comum, à liberdade na
manifestação e difusão do pensamento, bem como no cultivo
da arte. Tem direito também à
informação verídica sobre os
acontecimentos públicos.
Deriva também da natureza
humana o direito de participar
dos bens da cultura e, portan-

ORIENTAÇÕES PASTORAIS
A SANTA MISSA (3)
1- A Eucaristia é «fonte e
cume de toda
a vida cristã».
«Os restantes
sacramentos,
assim como
todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a sagrada
Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio
Cristo, nossa Páscoa».
2- Era sobretudo «no primeiro dia da semana», isto é, no dia de
domingo, dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam «para partir o pão» (At 20, 7). Desde esses tempos até aos
nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de maneira
que hoje a encontramos em toda a parte na Igreja com a mesma
estrutura fundamental. Ela continua a ser o centro da vida da Igreja. Catecismo da Igreja Católica. Continua...

to, o direito a uma instrução de
base e a uma formação técnica e profissional, conforme ao
grau de desenvolvimento cultural da respectiva coletividade.
É preciso esforçar-se por garantir àqueles, cuja capacidade
o permita, o acesso aos estudos

superiores, de sorte que, na medida do possível, subam na vida
social a cargos e responsabilidades adequados ao próprio talento
e à perícia adquirida. Papa João
XXIII – Carta Encíclica Pacem
in Terris – Sobre a paz entre as
Nações, nº 12 e 13 – 11/04/1963

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS
EM BUSCA DA VERDADE

Tradição, Sagrada Escritura
e Magistério
Não faltam também perigosas recaídas no fideísmo, que
não reconhece a importância
do conhecimento racional e
do discurso filosófico para a
compreensão da fé, melhor,
para a própria possibilidade
de acreditar em Deus. 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.
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”.
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 Fé e Razão,
nº 55 – 14/09/1998
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA

A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA
Psicografia
Composta de duas palavras gregas – psiquê –
mente, e grafia – escrita, a
Psicografia, significa a escrita produzida pela mente
inconsciente.
É um fenômeno parapsicológico ou paranormal

ORIENTAÇÕES PASTORAIS
AS RELIGIÕES

1- As religiões
são caminhos com
o objetivo de fornecer estrutura interior para suportar as dificuldades
da vida e ajudar
os seres humanos a se tornarem
pessoas melhores.
2- A pessoa
é livre de escolher a religião que
quiser. Como é livre também de
deixar, em consciência, uma religião e passar a uma outra. Ou
então, permanecer sem religião.
3- Quando uma pessoa decide seguir uma determinada religião, ela passa a orientar a sua
vida, segundo os ensinamentos
dessa religião. Como também
colaborar economicamente para
que a mesma possa se manter e
realizar seus objetivos.
4- Toda pessoa, independente da religião que professa ou

que depende da ação de, pelos
menos, dois outros: a Pantominésia e a Hiperestesia Indireta do Pensamento.
A Pantominésia: De origem
grega, significa a lembrança
de tudo. Ou seja, a mente humana, desde o útero materno,
registra todas as coisas que a
pessoa ouve, vê, lê, ou até mesmo, sente. Algumas dessas coisas
permanecem no nível da memória consciente/comum e podem
ser recuperadas com certa facilidade. Por exemplo: o nome de
uma pessoa, de uma rua, uma
frase... Outras, estão registradas, mas na dimensão inconsciente da mente e de difícil manipulação ou acesso.
A Hiperestesia Indireta do
Pensamento: A capacidade de
“leitura” inconsciente, a partir
de vibrações emitidas, daquilo
que se passa na mente conscien-

te ou não, de uma outra pessoa
que está ali por perto.
A Psicografia, portanto, segundo a Parapsicologia, é o resultado da ação de uma pessoa
sensitiva, também chamada de
paranormal, a qual em estado de
transe/fora de si, abre espaço
para que seu inconsciente venha
à tona, com lembranças, informações, frases, produção de textos
e, até mesmo de livros.
Como acontece com todos os
fenômenos paranormais ou parapsicológicos, a Psicografia,
não depende de nenhuma entidade do além, por se tratar tão
somente do resultado da mente
humana, no seu estado inconsciente. ( Cf. Edvino Augusto
Friderrichs, SJ, Panorama da
Parapsicologia ao alcance de
todos. Edições Loyola, sexta
edição, 2004. Continua... Pe.
José Hergesse

VIVER COM SABEDORIA

não, é chamada a ser educada e
viver a vida na verdade, na justiça, na honestidade e na solidariedade com os mais necessitados.
5- As Religiões devem ensinar aos seus membros o respeito pela religião dos outros e
a necessidade de uma convivência fraterna e serena.
6- Todas as religiões devem
colaborar para que a paz reine
no coração das pessoas, das famílias, dos grupos religiosos e
da Humanidade inteira.

As duas maçãs
Uma garota segurava em suas
mãos duas maçãs. Sua mãe entrou
e lhe pediu com uma voz doce e um
belo sorriso:
– Querida, você poderia dar
uma de suas maçãs para mamãe?
A menina levanta os olhos para
sua mãe durante alguns segundos,
e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida a outra.
A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ela tenta
não mostrar sua decepção quando

sua filha lhe dá uma de suas maçãs
mordidas. A pequena olha sua mãe
com um sorriso de anjo e diz:
– A mais doce é essa!
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1º ENCONTRO DAS FAMÍLIAS

A Pastoral
Familiar da Paróquia Sagrado
Coração
de
Jesus está iniciando um trabalho de ajuda
e de apoio às
Famílias com
a
realização
de Encontros

preparados a partir de 4 temas:
o Kerigma Cristão, o Plano de
Deus para a Família, a Harmonia Conjugal e a Educação
dos Filhos. Serão realizados 4
Encontros por ano. Os Encontros serão realizados no Salão
Paroquial das 08h às 17h, com

a colaboração dos 4 Grupos que
compõe a Pastoral Familiar Paroquial: Namorados, Noivos,
ECC e 2ª União. No segundo
semestre deste ano, serão 2 Encontros, ambos com as Famílias
dos Catequizando da 1ª Eucaristia: dias 20/08 e 15/10.

CATEQUESE DE 1ª EUCARISTIA

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O BATISMO
1- É aconselhável que a
criança seja batizada logo nos
primeiros meses de vida.
2- A
s
crianças com 7
anos completos, são matriculadas na Catequese da 1ª Comunhão, e depois de um período
de preparação, são batizadas.
3- O batizado deve ser realizado na Paróquia onde os pais da
criança residem ou participam.
4- Para realizar o batizado numa outra Paróquia da Arquidiocese de Botucatu é suficiente a certidão de nascimento
da criança e o Certificado de Preparação para o Batismo
atualizado dos Pais e Padrinhos.
5- Os pais devem escolher para Padrinhos de seus filhos pessoas católicas, com 16 anos completos, crismadas, e, se estão coabitando maritalmente, casados no religioso.
6- Casais amasiados, casados somente no civil e casais
de 2ª União, podem pedir o Batismo para seus filhos; mas,
devido a essa situação irregular, não podem ser Padrinhos de
Batismo, Crisma ou de Casamento.

Desde o início deste ano, a
Catequese de 1ª Eucaristia da
Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, vem procurando envolver um pouco mais os Pais na
preparação das crianças, considerando que são eles os primeiros responsáveis pela formação religiosa e participação
de seus filho na Missa após a
1ª Eucaristia.
Algumas iniciativas foram
tomadas: 1- Incentivo aos Pais
para que participem com seus
filhos da Missa; 2- No início do
ano, os pais recebem um livrinho, onde semanalmente devem
anotar uma palavra, expressão
ou frase da Missa em que participaram com seus filhos catequizandos; 3- Os Pais, com seus fi-

lhos Catequizandos, participam
da Missa no horário que lhes for
mais oportuno ou mesmo numa
outra Paróquia; 4- No primeiro
Encontro do mês os Pais devolvem às Catequistas a folha do
mês anterior, assinada por eles;
5- Apenas no 2º Domingo do
mês, às 09h, na Matriz, realiza-se a Missa com a presença dos
Catequistas e das Famílias com
seus filhos catequizandos; 6- Se
os Pais não participaram, com
seus filhos catequizandos, de
nenhuma Missa no mês, o Pároco entra em contato com eles
para ajuda-los pessoalmente no
processo de conscientização a
respeito do significado e da importância da Missa na espiritualidade Católica.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO

BALANCETE MENSAL

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

Maio 2017

- 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 - Maio 2017

- Total de Dizimistas: 944
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 473
- Novos Dizimistas: 07
- Total arrecadado: R$ 27.094,00
ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sábado: Das
08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Pérola e Angélica.
- BATIZADO: PREPARAÇÃO – 1º sábado, das 19h às 22h/ 3º Domingo, das 09h
às 12h, no Auditório / BATISMO: 4º Domingo – Matriz – 10:30h.
- CASAMENTO: Sexta-feira: 21h / Sábado: 11h e 20h
- BENÇÃO DE CASAS E VISITAS AOS ENFERMOS: 6ª feira, das 9h às 11:30h.
Favor, deixar na Secretaria Paroquial, o nome, o endereço e o telefone, esclarecendo se é Benção de casa, confissão de Idoso ou doente ou Unção dos Enfermos.
- CONFISSÕES E CONVERSAS PESSOAIS COM O PADRE: 3ª, 5ª e Sáb
– das 09h às 11:30h; 4ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros horários, combinar diretamente com o Padre.
- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secretaria 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

Entrada

1-Dízimo........................................................................................................... R$ 27.094,00
2- Coleta das Missas........................................................................................ R$ 16.258,40
3-Secretaria Paroquial...................................................................................... R$ 1.845,50
4-Capelinhas..................................................................................................... R$ 3.743,15
5-Aluguéis e Muros........................................................................................... R$ 2.490,00
6-Publicidade Informativo Paroquial................................................................ R$ 1.000,00
7-Rendimentos bancários................................................................................. R$
852,33
8-Carnê da Reforma do Salão Paroquial.......................................................... R$ 2.900,00
9-Bazar Paroquial............................................................................................. R$ 1.500,00
10-Cesta Básica............................................................................................... R$
160,00
11-Livros da Catequese.................................................................................... R$
299,00
12-Festa Capela São Cristóvão........................................................................ R$ 2.183,00
13-Venda – Forro Velho................................................................................... R$
510,00
14-Doações...................................................................................................... R$ 1.767,00
Total de Entrada................................................................................... R$ 62.602,38

Saída

1-Funcionários, Encargos Sociais, Rescisão e GPS....................................... R$ 17.975,09
2-Mitra Arquidiocesana..................................................................................... R$ 6.544,76
3-Côngrua ........................................................................................................ R$ 3.142,37
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos...................................................................... R$
937,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ...................................................................... R$ 2.450,66
6-RPAs - limpeza das Capelas......................................................................... R$ 1.500,00
7-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis......................................... R$
930,06
8-Material de Limpeza – Matriz e Capelas....................................................... R$
565,33
9-Telefone, TV e Internet ............................................................................... R$
636,68
10-Água e Esgoto............................................................................................. R$
631,31
11-Energia elétrica........................................................................................... R$
850,28
12-Combustível, Licença e Seguro de Veículo ............................................... R$
789,60
13-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)............................ R$ 1.398,00
14-Casa Paroquial ........................................................................................... R$ 889,17
15-Cesta Básica – Famílias carentes............................................................... R$ 1.266,00
16-Livros da Catequese................................................................................... R$ 648,86
17-Manutenção e conserto do Relógio da Matriz............................................. R$ 1.000,00
18-Unimed........................................................................................................ R$
574,45
19-Taxas - IPTU................................................................................................ R$ 2.283,83
20-Tarifas bancárias......................................................................................... R$
188,00
21-Segurança .................................................................................................. R$
150,00
22-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material)....................................... R$70.059,34
Total de Saída........................................................... R$ 115.410,79

Pe. José Hergesse
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

1ª ETAPA - REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

julho – 2017

01/07 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
02/07 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (Arcebispo)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz (PH)
07/07 (1ª Sex): Sagrado Coração de Jesus
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h - Matriz (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
08/07 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
09/07 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
11/07 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (JRG)
13/07 (2ª Qui): 19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (JRG)
14/07 (2ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
15/07 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
16/07 (3º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (P)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
19/07 (3ª Qua): 19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
21/07 (3ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
22/07 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
23/07 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PGV)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz - 5º Dia da Novena (PH)
25/07 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (LCS)
28/07 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Capela São Judas Tadeu (PH)
29/07 (5º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
30/07 (5º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
- (PH): Pe. Hergesse / (PGV):Pe. Gustavo Viaro /(LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos
dos Santos/(JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini/ (P): Ministro
Extraordinário da Palavra Palhinha
- De 10 a 14 de julho: Retiro Espiritual do Clero da Arquidiocese de Botucatu, em
Agudos, SP.

Nos dias 06 de
agosto e 01 de outubro, das 14h às
17h, no Salão Paroquial, sob a orientação do Maestro
André Zamur, residente em Sorocaba,
SP, - e por muitos
anos membro da
Equipe da Ir. Míria
T. Kolling - os membros das Pastoral da Liturgia e do Canto Litúrgico da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, estarão reunidos para estudo do Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos Sacramentos e aprofundamento de
noções básicas de Liturgia e Canto Litúrgicos Católicos.

ALMOÇO ITALIANO - BALANCETE
Entrada: R$ 8.467,00
Despesas: R$ 1.502,74
Renda Líquida: R$ 6.964,26
Acesse: www.scjbotucatu.com.br

