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PARA REFLETIR

No século III o Rei Ts'ao mandou
seu filho, O Príncipe T'ai, para um
templo onde iria estudar sob a orientação do Mestre Pan Gu. Como o príncipe iria suceder seu pai, o mestre deveria instruí-lo no sentido de tomar-se
um bom dirigente. Com esse intuito,
Pan Gu mandou que o jovem príncipe
fosse sozinho para a Floresta Ming-Li, e só retornasse ao templo depois
de um ano, ocasião em que deveria
descrever os sons da floresta.
Um ano se passou e, ao ser questionado pelo mestre sobre os sons
que ouviu, o Príncipe T'ai respondeu: "Mestre, eu pude ouvir o canto dos pássaros, o farfalhar das
folhas, o zumbido dos beija-flores
e das abelhas e o som dos ventos".
Assim que o príncipe terminou sua
descrição, o mestre mandou-o de

volta para a floresta com a orientação de que ficasse atento ao
que mais poderia ouvir.
Ainda confuso, o jovem T'ai retornou e, após passar quatro dias e
quatro noites atento aos sons, não
conseguiu identificar nenhum diferente dos que já havia ouvido. Até
que certa manhã, sentado em silêncio entre as árvores, começou a discernir sons muito tênues, diferentes
dos que havia percebido até então.
Sentindo-se profundamente esclarecido, o príncipe voltou para o templo e, novamente abordado por Pan
Gu, respondeu: "Mestre, ao prestar
mais atenção pude ouvir o inaudível - o
som das flores se abrindo, o som do sol
aquecendo a terra e o som do capim absorvendo o orvalho da manhã".
Fazendo um gesto de aprovação,
o mestre disse: "Ouvir o inaudível é
uma qualidade necessária ao bom
dirigente. Somente quando o dirigente aprende a ouvir atentamente
o coração das pessoas, percebendo
seus sentimentos não comunicados,
suas dores não expressas e suas
queixas não formuladas, é que ele
pode inspirar confiança, entender
quando alguma coisa está errada
e identificar as verdadeiras necessidades dos cidadãos."

BALANCETE MENSAL
Maio 2020

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 26.476,16
2-Capelinhas..................................................................... R$
896,00
3-Campanha da Fraternidade 2020.................................. R$ 1.324,00
4-Aluguéis e Muros........................................................... R$ 4.141,08
5-Casa dos Idosos............................................................ R$
150,00
6-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$
280,00
7-Publicidade - Informativo Paroquial................................ R$
100,00
8-Rendimentos bancários.................................................. R$
51,20
9-Carnê da Reforma – 4ª Etapa........................................ R$ 1.775,00
10-Doações....................................................................... R$ 2.571,00
Total de Entrada....................................... R$ 37.764,44
SAÍDA
1-Funcionários e GPS....................................................... R$ 7.685,91
2-Mitra Arquidiocesana..................................................... R$ 7.982,29
3-Côngrua do Pároco....................................................... R$ 3.463,67
4-Côngrua do Diác. Luiz Carlos........................................ R$ 2.076,05
5-Pastorais, Liturgia e Escritório........................................ R$ 3.485,65
6-Aquisição, Consertos e Manutenção............................. R$ 1.567,31
7-Telefone, TV e Internet ............................................... R$
456,81
8-Água e Esgoto................................................................ R$
483,04
9- Energia elétrica............................................................ R$
836,77
10-Combustível................................................................. R$
290,64
11-RPA - Limpeza das Capelas e Salão.......................... R$ 1.700,00
12-Informativo Paroquial .................................................. R$
100,00
13-Casa Paroquial ............................................................ R$
414,15
14-Veículo da Paróquia 10/24........................................... R$
814,83
15-Manutenção do Relógio da Matriz............................... R$
300,00
16-Unimed......................................................................... R$
739,87
17-Material de Limpeza ( Matriz, Salão e Capelas).......... R$
386,36
18-Tarifas bancárias ........................................................ R$
99,00
19-Alarme.......................................................................... R$
150,00
20-Taxas Públicas............................................................. R$
512,92
21-Reforma elétrica Capela São Cristóvão....................... R$ 3.882,85
Total de Saída........................ R$ 37.428,12
Pe. JoséHergesse
Pároco

Udson Rossetto
Tesoureiro

O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial
OBS: Com os devidos cuidados, a Secretaria Paroquial está aberta
e recebendo o Dízimo, Capelinha, Carnê da Reforma, Campanha
da Fraternidade e doações espontâneas. Com um pouco de cada
um, não vai fazer falta a ninguém e a Paróquia consegue se manter
nesse período de dificuldades!

