
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA - 2018
Entre os dias 12 e 18 de agosto de 

2018 será celebrada em todo o Brasil 
a Semana Nacional da Família, evento 
promovido pela Comissão Nacional da 
Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Fa-
mília, da CNBB, que tem como tema 
“O Evangelho da Família, alegria 
para o mundo”, mesmo tema do IX 
Encontro Mundial das Famílias com o 
Papa Francisco, que acontece em Du-
blin, Irlanda, em agosto. 

Segundo Pe. Jorge Filho, Assessor 
Nacional da Comissão Episcopal Pasto-

PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL
ABERTURA: 12/08/2018(2º Dom) – 19h – Matriz
INICIATIVAS: Cada Pastoral e Movimento trabalhará o tema em 

suas  atividades paroquiais
ENCERRAMENTO: 19/08/2018 (3º Dom) – 19h - Matriz

ral para a Vida e a Família da CNBB, cada cristão batizado precisa esfor-
çar-se para ser no mundo um evangelizador e transmissor das mensagens 
contidas no evangelho. " Motivados pelo tema do IX Encontro Mundial 
das Famílias, queremos, juntos com o Papa, nos empenhar para anun-
ciarmos o Evangelho da Família que deve ser a alegria para o mundo", 
afirma o Assessor Nacional.

FESTA DE SANT´ANA, MÃE DE MARIA 
 26 DE JULHO 

Sant´Ana é a santa padroeira da 
Arquidiocese de Botucatu

A devoção aos pais de Maria 
é muito antiga no Oriente, onde 
foram cultuados desde os primei-
ros séculos de nossa era, atingin-
do sua plenitude no século VI. Já 
no ocidente, o culto de Santana 
remonta ao século VIII, quando, 
no ano de 710, suas relíquias fo-
ram levadas da Terra Santa para 

Constantinopla, donde foram 
distribuídas para muitas igre-
jas do ocidente, estando a maior 
delas na igreja de Sant’Ana, em 
Düren, Renânia, Alemanha.

Seu culto foi tornando-se muito 
popular na Idade Média, especial-
mente na Alemanha. Em 1378, o 
Papa Urbano IV oficializou seu 
culto. Em 1584, o Papa Gregó-
rio XIII fixou a data da festa de 
Sant’Ana em 26 de Julho, e o Papa 
Leão XIII a estendeu para toda a 
Igreja, em 1879. Tendo sido São 
Joaquim comemorado, inicialmen-
te, em dia diverso ao de Sant’Ana, 
o Papa Paulo VI associou num úni-
co dia, 26 de julho, a celebração 
dos pais de Maria, mãe de Jesus.

ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO 
No dia 26 de ju-

nho (4ª Ter), será 
realizada na Sala de 
Planejamento, uma  
reunião cujo objeti-
vo é iniciar  as con-
versas a respeito de  
um possível projeto 
social da Paróquia 
Sagrado Coração 

Administrativo Paroquial – CAP, 
e do Conselho Missionário de 
Missão e Pastoral – CMPP,  par-
ticipam também algumas pesso-
as convidadas, especialistas em 
diversas áreas, como Advogado, 
Assistente Social, Psicóloga, Em-
presário, Engenheiro e Psiquiatra. 

de Jesus que terá como finalidade 
organizar Residências comuns para   
pessoas idosas de baixo poder aqui-
sitivo que se encontram sozinhas e 
com dificuldades em se manter. 

Para essa primeira reunião, 
além do Tesoureiro da Paróquia e 
dos Coordenadores do Conselho 



Página 2 Informativo Paroquial

ExpEdiEntE
informativo paroquial 

(informativo mensal)
Ano 3 – Nº 35 – Julho/2018
diretor – Pe. José Hergesse
Editor e jornalista responsável – José 
Benedito de Almeida Gomes (MTB 
18.119)
diagramação e impressão -  Kauan 
Vieira Aires ME
tiragem – 4.500 exemplares
Endereço – Pça C. Virgílio Lunardi, S/N 
– Vila dos Lavradores 
CEp: 18.609-099 
Fone: (14) 3882-0297
E-mail: secretaria@scjbotucatu.com.br
Site: www.scjbotucatu.com.br

CADA UM NA SUA FUNÇÃO, 
RESPEITANDO O ESPAÇO DO 

OUTRO E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS!

EDITORIAL                                                     ANO DO LAICATO

Irmãos e irmãs
Saúde e paz!

Em todo este período de 
destaque da vocação dos Cris-
tãos Leigos , a partir do Con-
cílio Vaticano II, na Igreja do 
Brasil houve avanços e recuos. 
Apresentamos, neste número, 
alguns  avanços:  A criação do 
Conselho Nacional do Laicato 
do Brasil, aumento do número 
de cristãos leigos que exer-

cem o ministério de teólogos 
e pregadores da Palavra, as 
pequenas comunidades onde 
acontecem a reflexão bíblica, 
celebrações da Palavra e esco-
las de teologia têm oportunizado 
espaços de participação e diver-
sificação dos ministérios leigos.

O Papa Francisco destaca 
que a atuação voluntária dos 
leigos na obra evangelizadora 
revela a revolução da ternura; 
o prazer de ser povo e a nova 
consciência de que a vida de 
cada pessoa é uma missão. 
Podemos afirmar, com alegria 
e renovada esperança, que os 
Cristãos Leigos são os grandes 
protagonistas desses avanços 
em unidade com seus pastores.

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

Sempre agradecido!
pe. José Hergesse – pároco  
e-mail: pe.hergesse@gmail.com 
 Acesse: scjbotucatu.com.br

IGREJA: NATUREZA E MISSÃO

João XXIII foi Papa de 
28/10/1958-03/06/1963

A Igreja Católica manda crer 
fiel e firmemente tudo o que 
Deus revelou, isto é, o que está 
contido na Sagrada Escritura e 
na Tradição tanto oral como es-
crita e, no decurso dos séculos, 
desde o tempo dos apóstolos 
foi estabelecido e definido pelos 
Sumos Pontífices e pelos legíti-
mos Concílios Ecumênicos.

Há, porém, não poucos pon-
tos em que a Igreja Católica 
deixa liberdade de discussão 
aos teólogos, porque se trata de 
coisas não de todo certas e tam-
bém porque, como notava o ce-
lebérrimo escritor inglês, Carde-
al João Henrique Newman, tais 
disputas não quebram a unida-
de da Igreja, mas pelo contrário 
levam a maior e mais profunda 
inteligência dos dogmas, pois 
aplanam e tornam mais seguro o 
caminho para este conhecimen-
to; da oposição de várias senten-
ças sai sempre nova luz. papa 

João xxiii – Carta Encíclica Ad 
Petri Cathedram,  sobre o co-
nhecimento da verdade, res-
tauração da unidade e  da paz 
na caridade, nº 37 – 26/06/1959

PASTORAL FAMILIAR
CASAIS EM NOVA UNIÃO

Dia 22/07/18,  
sob a orientação 
do casal Asses-
sor Arquidioce-
sano da Pastoral 
Familiar, Diác. 
Marcos Tozadore 
e Hirmínia, no Sa-
lão Paroquial, das 
08h às 14h, será 
realizado o Encontro com os Ca-
sais em Nova União. A inscrição 
pode ser feita na Secretaria Pa-
roquial ou diretamente com os 

membros da Pastoral Familiar 
Paroquial. Casal Coordena-
dor:   Sônia e Eduardo Carnieto 
– Fone: 99702-4005.
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

A preparação para
o Matrimônio
A complexa re-

alidade social e os 
desafios, que a fa-
mília é chamada 
a enfrentar atual-
mente, exigem um 
empenho maior de 
toda a comunidade 
cristã na prepara-
ção dos noivos para 
o matrimônio. É ne-
cessário lembrar 
a importância das 

virtudes. Dentre elas, resulta ser 
condição preciosa para o cresci-
mento genuíno do amor interpes-
soal a castidade. 

A respeito desta necessidade, os 
Padres sinodais foram concordes 
em sublinhara exigência dum maior 
envolvimento de toda a comunida-
de, privilegiando o testemunho das 

próprias famílias, e a exigência ain-
da duma radicação da preparação 
para o matrimônio no caminho da 
iniciação cristã, sublinhando o nexo 
do matrimônio com o Batismo e os 
outros sacramentos. Papa Francisco 
– Exortação Pós Sinodal Amoris La-
etitia, sobre o amor na família, nº 
216 – 19/03/2016

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

Não poucos homens, com efei-
to, sobretudo nos países economi-
camente desenvolvidos, parecem 
dominados pela realidade econômi-
ca; toda a sua vida está penetrada 
por um  certo espírito economístico 
tanto nas nações favoráveis à eco-
nomia coletiva como nas outras. 

Enquanto multidões imensas 
carecem ainda do estritamente ne-
cessário, alguns, mesmo nas regiões 
menos desenvolvidas, vivem na opu-
lência e na dissipação. Coexistem o 
luxo e a miséria. Enquanto um peque-
no número dispõe dum grande poder 
de decisão, muitos estão quase intei-

ramente privados da possibilidade de 
agir por própria iniciativa e responsa-
bilidade, e vivem e trabalham em con-
dições indignas da pessoa humana.

Os nossos contemporâneos 
têm uma consciência cada vez 
mais viva destas desigualdades, 
pois estão convencidos de que as 
maiores possibilidades técnicas 
e econômicas de que disfruta o 
mundo atual podem e devem cor-
rigir este funesto estado de coisas. 
Concílio Vaticano II – Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes, sobre 
a Igreja no mundo contemporâ-
neo, nº 63- 07/12/1965

PARA REFLETIR
Durante meu se-

gundo mês na escola 
de enfermagem, nos-
so professor nos deu 
um questionário. Eu 
era bom aluno e res-
pondi rápido todas as 
questões até chegar a 
última que era: “Qual 
o primeiro nome da 
mulher que faz a lim-
peza da escola?”

Sinceramente, isso 
parecia uma piada. Eu 
já tinha visto a tal mulher várias ve-
zes. Ela era alta, cabelo escuro, lá 
pelos seus 50 anos, mas como eu 
ia saber o primeiro nome dela? Eu 
entreguei meu teste deixando essa 
questão em branco e um pouco 
antes da aula terminar, um aluno 
perguntou se a última pergunta do 

teste ia contar na nota.
– É claro! – respondeu o pro-

fessor – “Na sua carreira, você 
encontrará muitas pessoas. To-
das têm seu grau de importân-
cia. Elas merecem sua atenção 
mesmo que seja com um simples 
sorriso ou um simples ‘alô`. 
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A Paróquia Sagrado Co-
ração de Jesus encontra-se 
dividida em 11 Regiões Mis-
sionárias, cada uma com 5 
ou mais Setores. Nas Regiões 
Missionárias estão sendo im-
plantadas diversas atividades 
pastorais. No momento são 6: 
Coordenação Geral da Região 
Missionária, MECEs, Capeli-

PARÓQUIA - REGIÕES 
MISSIONÁRIAS

nhas, Terço nas Famílias, No-
vena de Natal/CF e distribui-
ção do Informativo Paroquial. 
Uma outra atividade pastoral 
que está sendo organizada  é 
a Bandeira do Divino que, no 
Tempo Pascal,  visita as  fa-
mílias da Região Missionária. 
Neste ano, visitou mais ou me-
nos mil famílias.

1- São Vicente de Paulo 
- Coordenadora: Maura Vieira - Fone: 99806-0312
- MECEs: Ivone Rossito - Fone: 99616-6367
- Capelinhas: Lurdinha Tarrento - Fone: 99710-5940
- Novena/CF: Adair Crespan - Fone: 99652-5112
- Terço nas Famílias: Vera Lúcia Pereira - Fone: 99787-3670
- Informativo Paroquial: Cristina Basseto - Fone: 3813-2615
OBS - No próximo número a Região Missionária 2 – São Pedro 
e São Paulo

ECOLOGIA: CUIDADO DA CASA COMUM

um meio ambiente saudável, já 
que o mesmo põe em evidência 
a dinâmica das relações entre 
o indivíduo e a sociedade. Um 
conjunto de normas internacio-
nais, regionais e nacionais so-
bre o meio ambiente está gradu-
almente dando forma jurídica a 
tal direito. Todavia, as medidas 
jurídicas, sozinhas, não bastam. 

O perigo de danos graves à ter-
ra e ao mar, ao clima, à flora e à 
fauna exige uma profunda mudan-
ça no estilo de vida típico da atual 
civilização de consumo, sobretudo 

nos países mais ricos. Também 
não se deve subestimar outro ris-
co, embora menos drástico: aque-
les que vivem miseravelmente nas 
áreas rurais podem, forçados pela 
necessidade, chegar a desfrutar 
para além dos devidos limites a 
pouca terra de que dispõem. 

O presente e o futuro do mundo 
dependem da salvaguarda da cria-
ção, porque existe uma interação 
constante entre a pessoa humana 
e a natureza. Papa João Paulo II 
– Mensagem para o Dia Mundial 
da Paz, nº 10  – 01/01/1999 -

VIVER COM SABEDORIA
O Quadro

Um homem havia pintado um 
lindo quadro…No dia de apresen-
tá-lo ao publico, convidou todo 
mundo para vê-lo…  Afinal, o pin-
tor além de um grande artista, era 
também muito famoso.

Chegado o momento, tirou-se o 
pano que velava o quadro. Houve 
caloroso aplauso… Era uma im-
pressionante figura de Jesus batendo suavemente à porta de uma casa… 
O Cristo parecia vivo. Com ouvido junto à porta, ele parecia querer ouvir 
se lá dentro alguém respondia. Houve discurso e elogios. Todos admira-
vam aquela obra de arte. Porém, um curioso observador, achou uma falha 
no quadro… A porta não tinha fechadura.

E intrigado, foi perguntar ao artista…
– Sua porta não tem fechadura. Como se fará para abri-la?
– É assim mesmo. Respondeu-lhe o artista.
– Esta é a porta do coração humano… Só se abre pelo lado de dentro.

Interação entre a 
pessoa 

e o meio ambiente
R e l a c i o n a d o 

com a promoção 
da dignidade hu-
mana está tam-
bém o direito a 
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ELEIÇÕES 2018 – ORIENTAÇÕES
Em sua missão evan-

gelizadora, a CNBB vem 
servindo à sociedade 
brasileira, pautando sua 
atuação pelo Evangelho 
e pelo Magistério, parti-
cularmente pela Doutri-
na Social da Igreja. “A fé 
age pela caridade” (Gl 5,6); por 
isso, a Igreja, a partir de Jesus 
Cristo, que revela o mistério do 
homem, promove o humanismo 
integral e solidário em defesa 
da vida, desde a concepção 
até o fim natural. Igualmente, 
a opção preferencial pelos po-
bres é uma marca distintiva da 
história desta Conferência. 

O Papa Bento XVI afirmou 
que “a opção preferencial pelos 

pobres está implícita na fé cris-
tológica naquele Deus que se 
fez pobre por nós, para enrique-
cer-nos com a sua pobreza”. É 
a partir de Jesus Cristo que a 
Igreja se dedica aos pobres e 
marginalizados, pois neles ela 
toca a própria carne sofredora 
de Cristo, como exorta o Papa 
Francisco. CNBB -  Mensagem 
ao Povo de Deus – Apareci-
da, SP - 19/04/2018

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

Cirurgias Espirituais
O ser humano, pela sua 

própria realidade de criatura, 
é marcado pela fragilidade e 
finitude. Na ânsia em  resolver 
seus problemas, procura por 
aquilo que é mais imediato, 
mais fácil e mais cômodo. Infe-
lizmente, nem sempre seguin-
do o melhor caminho!

Na questão das doenças, as 
cirurgias espirituais se apresen-
tam como uma  alternativa, em 
especial diante do descaso da 
política de saúde pública. São 
muitos que a praticam e ou que 
por ela procuram. O que há de 
verdade nas Cirurgias Espirituais?

1- Aqueles  que as exer-
cem afirmam que agem  sob a 
ação de um espírito do além, 
que se incorpora numa deter-
minada pessoa que passa a 
ser a  mediadora dessa ação. 

2- Para a Parapsicologia 
algumas curas acontecem, sim, 
mas não são causadas por se-
res de outro mundo.  São cau-
sadas pelo próprio inconsciente 
da pessoa doente - de seus pa-
rentes ou de quem se interessa 
por ela -  que por força da auto- 

sugestão consegue reverter o 
quadro patológico, doentio. 

3- Na maioria das vezes, 
a auto sugestão consegue 
apenas aliviar os sintomas da 
doença. Depois de um certo 
tempo, os sintomas retornam 
e a doença se apresenta num 
estado muito mais grave, di-
ficultando  a recuperação da 
saúde do paciente.

4- As assim chamadas ci-
rurgias espirituais, na maioria 
dos casos, ainda que existam  
clínicas muito bem montadas 
e  “pessoal especializado” no 
atendimento, não passam de 
truques muito bem montados 
com o único objetivo de ganhar 
dinheiro à custa das pessoas 
sofridas, ingênuas,  e na maio-
ria das vezes, ignorantes.

5- Se antes e depois da 
cirurgia espiritual for realiza-
da uma radiografia do órgão 
enfermo, constata-se que 
esse órgão não sofreu ne-
nhum tipo de manipulação du-
rante a  cirurgia espiritual. De 
onde o sangue e os pedaços 
de carne e outros tecidos que 
são retirados?  Do estoque de 
vísceras de aves e de outros 
animais que se encontram 
conservadas em geladeiras, 
usadas para impressionar e 
enganar as pessoas.  (Cf. Ben-
jamim Bossa, Parapsicologia, o 
poder da mente e os mistérios 
da vida, Edições Loyola). Con-
tinua... Pe. José Hergesse

EQUIPES DE NOSSA SENHORA
O matrimônio é a melhor garantia para o amor, é o lugar natural 

da felicidade e o caminho seguro para a santidade

grado Coração de Jesus está dando os primeiros passos em 
vista da implantação do movimento das Equipes de Nossa 
Senhora, como instrumento de ajuda às famílias católicas 
que querem viver a espiritualidade do matrimônio de modo 
coerente com a fé que professam.

Sob a co-
ordenação do 
casal Émerson 
Ricardo Her-
vaz e Viviane 
Aparecida Her-
vaz -  Fone: 
99685- 8080 -  
e a supervisão  
do Setor Bau-
ru das ENS, a 
Paróquia Sa-
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PADRES NO BRASIL
17º Encontro 
Nacional dos 

Presbíteros (Padres 
), com a presença 

de 500 Padres 
representantes dos 

Presbíteros do 
Brasil.  Aparecida, 

SP -  De 26 de abril a 
02 de maio de 2018

Segundo o Centro de Inves-
tigações Sociais e Estatísticas 
Religiosas – CERIS,  - da Con-
ferência Nocional dos Bispos 
do Brasil – CNBB, - o número 
de Padres no Brasil passou, de 
24.600 em 2014, para 27.300, 
em 2017. Numa população de  
210 milhões de habitantes,  
acredita-se que 172,2 milhões 

são Católicos.  Desses dados  
resulta uma média de 1 Padre 
para cada 7.802 católicos.

Outro dado constatado é o 
aumento da idade média dos  
novos Padres, indicando que  
os sinais de vocação e a  de-
cisão de entrar no Seminário 
acontece mais tarde, já em 
idade adulta. 

OS GRANDES DA ENERGIA E O VATICANO

Durante 2 dias, 08 e 09 de ju-
nho,  estiveram reunidos no Va-
ticano, altos representantes das 
multinacionais do petróleo e gás,  
num Congresso realizado pela No-
tre Dame University, nos Estados 
Unidos, inclusive com um encon-
tro pessoal com o Papa Francisco. 
O tema do Congresso foi: “ A tran-
sição energética e o cuidado com 
a nossa Casa Comum”.

O encontro, em parceria com o 
Pontifícia Academias das Ciências,  
foi solicitado pelos próprios respon-
sáveis das seguintes empresas mul-
tinacionais: ExxonMobil, Eni , British 
Petroleum, Royal Dutch Shell, Equi-
nor (l'ex Statoil norvegese) e Pemex. 
A iniciativa é resultado da grande 
consideração pela  Carta Encíclica  

Laudato Sí, do Papa Francis-
co, sobre o meio ambiente 
e o futuro da humanidade. 

De fato, o Papa Francis-
co afirmou no nº 165 da sua 
Carta Encíclica Laudato  Sí, 
de 24/05/2015:  “ Sabemos 
que a tecnologia baseada 
nos combustíveis fósseis – 

altamente poluentes, sobretudo o 
carvão mas também o petróleo e, 
em menor medida, o gás – deve ser, 
progressivamente e sem demora, 
substituída. Enquanto aguardamos 
por um amplo desenvolvimento das 
energias renováveis, que já deveria 
ter começado, é legítimo optar pela 
alternativa menos danosa ou recor-
rer a soluções transitórias... Neste 
sentido, pode-se dizer que, enquan-
to a humanidade do período pós-
-industrial talvez fique recordada 
como uma das mais irresponsáveis 
da história, espera-se que a huma-
nidade dos inícios do século XXI pos-
sa ser lembrada por ter assumido 
com generosidade as suas graves 
responsabilidades”.  Fonte:Vatican 
Insider – 06/06/2018

A ARTE DE SER FELIZ!

"A felicidade é menos alimentada por altos 
salários e muito mais por alguns simples atos de 
bondade," diz Laurie Santos, criadora do Curso

A Universidade 
de Yale, nos Esta-
dos Unidos, uma 
das mais respei-
tadas do mundo, 
criou um curso que 
ensina como uma 
ter uma vida bem 
integrada e ser fe-
liz. Quem está por 
trás do curso é a 
professora de psi-
cologia e Ciências 
cognitivas Laurie Santos.   “ Pes-
quisas mostram que quase me-
tade dos estudantes nas Uni-
versidades  demonstra níveis 
assustadores de ansiedade e 
sentimentos de desesperan-
ça”, afirma a Psicóloga.  

A aula foi um sucesso de 
público. Em apenas um se-
mestre, mais de 1,2 mil estu-
dantes se inscreveram, o que 
bateu o recorde de 317 anos 
da história da Universidade. 

“A felicidade vem quando 
você mantém práticas e há-
bitos que te fazem bem. Os 

dados comprovam isso. Se 
você realmente implementar 
esses hábitos, você será mais 
feliz. Atenção: mas não é fá-
cil!”, conclui a professora . E 
apresenta seis dicas: 1- Dele-
te suas contas de mídias so-
ciais; 2- Faça silencio ou pra-
tique meditação diariamente; 
3- Invista tempo na sua famí-
lia e amigos; 4- Aumente seus 
atos de bondade, por peque-
nos que sejam; 5- Seja grato 
sempre; 6- Durma pelo menos 
7 horas por noite. Fonte: Viva 
Bem – 09/06/2018
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  BALANCETE MENSAL
MAio 2018

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 25.586,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 18.723,60
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$   2.128,90
4-Capelinhas...................................................................... R$   3.063,50
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$   2.480,00   
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
7-Patrocínio da Festa do Padroeiro 2018.......................... R$   1.550,00
8-Capelinhas – Listas de Prendas (1ª parte)..................... R$   4.350,00
9-Macarronada  da Festa (1ª parte)..................................  R$   2.720,00
10-Polentada  da Festa (1ª parte).....................................  R$      405,00
11-Túnicas Coroinhas........................................................ R$      130,00
12-Rendimentos bancários................................................ R$      394,84
13-Cesta Básica................................................................  R$      150,00
14-Ópas dos MECEs......................................................... R$      100,00
15-Bazar Paroquial............................................................ R$   1.523,55
16-Bazar Capela São Crisóvão......................................... R$   1.179,00
17-Livros – Catequese......................................................  R$      108,00
18-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   3.220,00
19-Doações....................................................................... R$      192,00
Total de Entrada............................................................... r$ 69.004,39     

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$ 11.611,60
2-Mitra Arquidiocesana.......................................................  R$   6.649,44
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.192,95
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos......................................... R$      754,00
5-Espórtula Pe. André......................................................... R$    1.100,00
6-Túnica dos Coroinhas...................................................... R$       910,00
7-Pastorais, Liturgia e Escritório ......................................... R$   4.853,98
8-Aquisição, Consertos e  Manutenção............................... R$   1.010,00
9-Telefone, TV e  Internet  .................................................. R$      503,59
10-Água e Esgoto................................................................ R$      825,84
11-Iluminação da Matriz...................................................... R$    2.472,50
12-Energia elétrica.............................................................. R$      984,32
13-Combustível...................................................................  R$      201,73
14-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$    1.720,00
15-Conserto Som  Capela Santo Antônio........................... R$      116,60
16-Despesa Festa Santo Expedito...................................... R$   1.181,76
17-Capelas – Material de limpeza....................................... R$      394,61
18-Informativo Paroquial .................................................... R$   1.379,00
19-Casa Paroquial .............................................................. R$      978,42
20-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$   1.781,85
21-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
22-Unimed........................................................................... R$      642,24
23-Reforma – Capela Divino Pai Eterno............................. R$ 10.471,31
24-Taxas - IPTU.................................................................. R$      837,15
25-Tarifas bancárias............................................................ R$      235,75
26-Segurança ..................................................................... R$      675,28
Total de Saída................................................................... r$ 55.783,92

Pe. José Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro

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

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 expres-
são de amor e um gesto de partilha.

PAINEL DO DÍZIMO - MAIO 2018

- Total de Dizimistas: 1.031
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 447
- Novos Dizimistas: 05
- Total arrecadado: R$ 25.586,00

- 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 Paro-
quial ou no Plantão do Dízimo! 

ATENdiMENTo PAroQUiAL
- SECrETAriA PAroQUiAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sá-

bado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Pérola e Angélica.
- BATiZAdo: PrEPArAÇÃo – 1º sábado, das 19h às 22h/ 3º Domin-

go, 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 ende-
reço 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; 3ª, 4ª , 5ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros 
horários, combinar diretamente com o Padre (pe.hergesse@gmail.com).

- MArCAr MiSSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marca-
das na Secretaria Paroquial, pessoalmente ou por telefone. Nas Cape-
las, é marcada até 5 minutos antes de começar a Missa. Cada pessoa 
marca uma Intenção por horário de Missa. A Oferta é espontânea. 

Acesse: www.scjbotucatu.com.br
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
julhO – 2018

01/07 (1º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                         09h – Matriz  (Pa)
                         11h – CaPela Divino Pai eterno – Festa  (lCS)
                         11h – CaPela Santo exPeDito (Pa)
                         19h – Matriz  (Ph)
03/07 (1ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (JrG)
04/07 ( 1ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (JrG)           
05/07 (1ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
06/07 (1ª sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
                         19:30h – Matriz – sagraDo Coração De Jesus (Ph)
07/07 (1º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (Ph)  
 08/07 (2º 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)
10/07 (2ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (JrG)
11/07 ( 2ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (JrG)           
12/07 (2ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
13/07 (2ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
                         19:30h – CaPela Santo antônio – beNção Dos Pães (JrG)
14/07 (2º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (Ph)  
 15/07 (3º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                         09h – Matriz (Pa)
                         11h – CaPela Divino Pai eterno (Pa)
                         11h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         17h – CaPela São CriStóvão  (lCS)
                         19h – Matriz   (Ph)
17/07 (3ª ter):  19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (JrG)
18/07 ( 3ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (JrG)           
19/07 (3ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
20/07 (3ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
21/07 (3º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (Ph)  
22/07 (4º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                         09h – Matriz (Ph)
                         10:30h – Matriz – batizaDo (Ph)
                         11h – CaPela Divino Pai eterno (lCS)
                         11h – CaPela Santo exPeDito (Pa)
                         17h – CaPela São CriStóvão  (Pa)
                         19h – Matriz   (Ph)
24/07 (4ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (JrG)
25/07 ( 4ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (JrG)           
26/07 (4ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
27/07 (4ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
28/07 (4º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (Ph)  
29/07 (5º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                         09h – Matriz (Pa)
                         11h – CaPela Divino Pai eterno (Pa)
                         11h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                         17h – CaPela São CriStóvão  (lCS)
                         19h – Matriz   (Ph)
31/07 (5ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (JrG)

- (PH): Pe. herGeSSe /  (Pa): Pe. anDré  / (LCs): DiáCono PerManente luiz Car-
loS DoS SantoS / (Jrg): MiniStro extraorDinário Da Palavra JoSé roQue 
GaSPerini

CAPELA SÃO CRISTÓVÃO 
ALTOS DO PARAÍSO

FESTA DO PADROEIRO 2018
BALANCETE GERAL

ENTRADA:  Patrocínios: R$   
1.750,00 / Capelinhas – lis-
tas de Prendas: R$   5.008,10 
/  Macarronada, Polentada e 
Bingo: R$ 12.195,00  Quer-
messe:  R$ 31.657,70

TOTAl DE ENTRADA: R$ 
50.610,80 Quadrilha da Catequese – 10/06/2018

DESPESAS:  Shows Musicais: R$ 4.450,00 /  Bebidas e aluguel 
de mesas e cadeiras: R$ 6.250,00 / Supermercado, Açougue  e Gás: 
R$ 14.080,08 / Publicidade: R$ 2.450,00 / Aluguel de Brinquedos:  
R$ 1.100,00 / Outros: R$ 21,00

TOTAl DE DESPESAS:  R$  28.351,08

RENDA lÍQuIDA:  R$ 22.259,72

A Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, en-
quanto aguarda pelo início 
das obras do seu Projeto 
de Reformas – 2ª Eta-
pa, está realizando algu-
mas pequenas reformas 
na Capela São Cristóvão, 
pertencente à Quase Pa-
róquia Divino Pai Eterno: 
a eliminação de goteiras e infiltrações,  instalação de um bebedouro no 
corredor de fora e a readequação dos banheiros.  

RUMO AO CENTENÁRIO – 2023!
CHÁ DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Participe do  Chá do Aposto-
lado da Oração da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus! 

Será no dia 29/07/2018
(5º Dom), no Salão 

Paroquial, das 14h às 17h. 


