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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!
Já em 1968 o Documento de
Medellín (1968) destacava a
importância da ação dos Leigos
cristãos na Igreja e na sociedade. Tal tema se repetiu no Documento de Puebla (1979)que
identifica os Leigos como homens e mulheres da Igreja no
coração do mundo e homens e
mulheres do mundo no coração
da Igreja. O Documento de San-
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ANO DO LAICATO

to Domingo (1992) os chamava
de protagonistas da transformação da sociedade.
Já o Documento de Aparecida
(2007) pediu maior abertura de
mentalidade para que entendam
e acolham o ser e o fazer do Leigo na Igreja, que por seu Batismo
e Confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo.
Na Exortação Apostólica
Evangelii Gaudium (2013) o
Papa Francisco lança um vigoroso chamado para que todo o
povo de Deus seja missionário, uma Igreja em saída. Por
último, o Ano da misericórdia
(2015) convida a abrir as portas
do coração à prática das obras
da misericórdia e ir ao encontro
dos excluídos ou discriminados.
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
Acesse: scjbotucatu.com.br

REUNIÃO DO CMPP - JUNHO 2018

Nos meses de maio e junho
será realizada a reunião do
Conselho de Missão e Pastoral
Paroquial – CMPP, mas organizada em dois momentos:
1º Momento: Encontros com
os diversos grupos, de acordo
com as afinidades dos trabalhos pastorais que exercem:
10/06 (2º Dom): 20h – Auditório - Pastoral Familiar - Coordenadores dos Namorados,
Noivos, ECC, 2ª União , Terço das Famílias e Equipes de
Nossa Senhora.
13/06 (2ª Qua): 20h – Auditório - Pastorais Sociais – Coordenadores da Saúde, Fé e
Política, Sobriedade, Campanha da Fraternidade, Ecologia,
Alfabetização de Adultos, Pre-

sença Amiga (UNESP), Artesanato e Vida, Bingo dos Idosos
e Idosos da 5ª Feira e Pastoral
da Pessoa Idosa.
20/06 (3ª Qua): 20h – Auditório - Setores Missionários - Coordenadores do Geral , MECEs,
Capelinhas, Novena/CF, Terço nas
Casas e Informativo Paroquial.
24/06 (4º Dom): 20h – Auditório – Setor Juventude -Coordenadores dos Peregrinos do
Amor, Elo, MEJ e EJC.
2º Momento: Dia 25/06 (4ª
Seg): Das 19:30h às 21:30h –
CMPP Ampliado - Salão Paroquial, com a presença de todos
os membros para a Avaliação das
reuniões anteriores, estudo do
Documento 105 da CNBB – Sobre o Laicato - e confraternização.

PASTORAL DA SOBRIEDADE

A Pastoral da
Sobriedade, também presente na
Paróquia Sagrado
Coração de Jesus,
como um grupo de
autoajuda, acolhe
e procura tratar Curso de Capacitação de Agentes da Pastoral da
Sobriedade – Casa Santo Inácio – Abril 2018
todo e qualquer
tipo de dependência, considerando a pessoa na nias ,tristezas, medos... Reunisua totalidade: álcool, drogas, ões todas as quintas-feiras às
internet, condicionamentos, an- 19:30h, na Sala 1, do Bloco A.
siedades, compulsões sexuais, Coordenador Paroquial: José
consumismo, gula, insônia, ma- Carlos Basso – Fone: 3814-1199
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FAMÍLIA: HARMONIA

CONJUGAL E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Um projeto
comum estável
O alongamento
da vida provocou
algo que não era
comum
noutros
tempos: a relação
íntima e a mútua
pertença devem
ser mantidas durante quatro, cinco
ou seis décadas, e

PARA REFLETIR

isto gera a necessidade de renovar repetidas vezes a recíproca
escolha. Talvez o cônjuge já não
esteja apaixonado com um desejo
sexual intenso que o atraia para
outra pessoa, mas sente o prazer
de lhe pertencer e que esta pessoa
lhe pertença, de saber que não
está só, de ter um «cúmplice» que
conhece tudo da sua vida e da sua
história e tudo partilha.
É o companheiro no caminho
da vida, com quem se pode enfrentar as dificuldades e gozar das

coisas lindas. Também isto gera
uma satisfação, que acompanha
a decisão própria do amor conjugal. Não é possível prometer que
teremos os mesmos sentimentos
durante a vida inteira; mas podemos ter um projeto comum estável, comprometer-nos a amar-nos
e a viver unidos até que a morte
nos separe, e viver sempre uma
rica intimidade. Papa Francisco –
Exortação Apostólica Pós-Sinodal
Amoris Laetitia, Sobre o amor na
Família, nº 163 - 19/03/2016

UNÇÃO DOS ENFERMOS

As acácias do
deserto

A acácia do
deserto é um
arbusto
bonito. Alegra os
olhos de quem
atravessa aquela região árida.
Quando é vista
de perto, percebe-se que ela
não é tão alta.
Seus enormes ramos, no entanto,
se espalham horizontalmente, a pouca distância da escaldante areia.
À primeira vista, ninguém
consegue explicar como que
ela consegue subsistir em meio
à aridez abrasante do deserto.
Esse prodígio, todavia, pode

ser facilmente compreendido
por aqueles que sabem que
as raízes da acácia chegam a
aprofundar-se quarenta metros ao solo, absorvendo os filamentos de água que correm
nas camadas subterrâneas.

No mês de junho será administrado o Sacramento da Unção dos Enfermos aos doentes e idosos com mais de 60 anos de idade, com a seguinte programação:
12/06 (2ª Ter): 14:30h – Matriz – Regiões Missionárias 1,2,3 e 4
14/06 (2ª Qui): 14:30h – Capela Santo Expedito – Regiões Missionárias 7,9 e 10.
19/06 (3ª Sex): 14:30h – Regiões Missionárias 5 e 6
21/06 (3ª Qui): 14:30h – Região Missionária 8
27/06 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Confraternização dos Enfermos e Idosos
OBS: - Os Enfermos e Idosos que não puderem se dirigir aos locais estabelecidos, serão ungidos em suas casas, na sexta-feira seguinte, das
09h às 11:30h / e das 14h às 17h.
- Os MECEs devem deixar os nomes e endereços na Secretaria Paroquial.

Contamos com a compreensão e ajuda de todos!
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
VER, JULGAR E AGIR
A empresa,
o lucro e a
solidariedade
A Igreja reconhece a justa
função do lucro,
como indicador
do bom funcionamento da empresa: quando
esta dá lucro,
isso significa que
os fatores produtivos foram adequadamente usados e as correlativas necessidades

cador das condições da empresa.
Com efeito, o objetivo desta não é simplesmente o lucro,
mas sim a própria existência da
empresa como comunidade de
homens que, de diverso modo,
procuram a satisfação das suas
necessidades fundamentais e
constituem um grupo especial ao
serviço de toda a sociedade.

O lucro é um regulador da vida
da empresa, mas não o único; a ele
se deve associar a consideração
de outros fatores humanos e morais que, a longo prazo, são igualmente essenciais para a vida da
empresa. Papa João Paulo II
- Carta Encíclica Centesimus
Annus, no centenário da Rerum
Novarum, nº 35 – 01/05/1991

PARA VIVER COM SABEDORIA

humanas devidamente satisfeitas.
Todavia o lucro não é o único indi-

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – A LITURGIA
1- O protagonista (‘primeiro ator’)
na Liturgia é Jesus Cristo que, no Espírito Santo, une a sua Igreja na perene louvação ao Pai, em sua entrega
por amor. É Ele que deve aparecer e
resplandecer, não aquele que preside.
2- Os ‘ministros’ são só ‘servos’, de Cristo e da Igreja. Ninguém
é ‘dono’ nesta delicada e exigente
missão, que pede muitas competências e uma verdadeira ‘vida no Espírito’, isto é, oração – diálogo íntimo
e eclesial com o Senhor.
3- É preciso adquirir um estilo
celebrativo amadurecido, na formação teológica e na experiência
de fé, a começar pela iniciação
cristã, antes, e pela vivência litúrgica nas casas de formação. A liturgia exige a compreensão do que
somos e do que devemos fazer.
5- Quem preside não é um “ator”
(ou comediante) que deve embelezar

cerimônias para entreter o seu público que, satisfeito pelo espetáculo, bate palmas... Nada disso tem a
ver com o que celebramos quando
“anunciamos a morte do Senhor”!
Dom Armando Bucciol - Bispo
de Livramento de Nossa Senhora,
BA, e Presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia, da CNBB.

Combater a causa
Sentados à beira do rio, dois
pescadores seguram suas varas à
espera de um peixe. De repente,
gritos de crianças trincam o silêncio. Ambos se assustam, olham em
frente, olham para trás.
Os gritos continuam e nada.
Veem então que a correnteza trazia
duas crianças, pedindo socorro. Os
pescadores pulam na água. Só conseguem salvá-las à custa de grande
esforço. Mais berros quanto estão
prestes a sair do rio. Notam quatro
crianças debatendo-se, tentando
salvar suas vidas. Só conseguem
resgatar duas e se sentem, além do

cansaço, a frustração pela perda.
Não refeitos, ofegantes, exaustos, escutam uma gritaria ainda
muito maior. Desta vez, oito pequenos seres vêm sendo trazidos
pela correnteza. Um pula na água,
o outro vira-se rumo à estrada que
acompanha a subida do rio.
O amigo que pulou na água grita:
Você enlouqueceu, não vai me ajudar?
Sem parar o passo, o outro respondeu: Tente fazer o que puder.
Vou verificar porque as crianças
estão caindo o rio.
Moral da História: Além dos
efeitos, é preciso combater as causas dos problemas.
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ELEIÇÕES 2018 – ORIENTAÇÕES
A
Igreja
não pode nem
deve
tomar
nas suas próprias mãos a
batalha política
para
realizar a sociedade mais
justa possível.
Não pode nem deve colocar-se
no lugar do Estado. Mas também
não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça.
Deve inserir-se nela pela via
da argumentação racional e deve
despertar as forças espirituais, sem
as quais a justiça, que sempre requer
renúncias também, não poderá afirmar-se nem prosperar. A sociedade

justa não pode ser obra da Igreja;
deve ser realizada pela política.
Mas toca à Igreja, e profundamente, o empenhar-se pela justiça
trabalhando para a abertura da
inteligência e da vontade às exigências do bem. Papa Bento XVI
– Carta Encíclica Deus caritas
est, sobre o amor cristão nº 27 –
25/12/2005

TREINAMENTO DE LIDERANÇA CRISTÃ
O TLC foi fundado, em
1967, com o objetivo de formar líderes cristãos que deveriam "fazer a diferença na
Igreja e na sociedade”. A
proposta inicial do TLC era
atrair o jovem para o seio da
Igreja e fazê-lo refletir sobre
sua conduta e postura em
casa, no trabalho, em seus
estudos e na sociedade, julgar suas atitudes e e aceitar
o convite para uma mudança
de vida cada vez mais voltada para os ensinamentos de
Jesus Cristo. Hoje, entretanto, o TLC é voltado para a
capacitação de lideranças não somente de jovens, ainda
que estes continuem sendo o alvo maior, mas também de
adultos e idosos que dele queiram participar. Coordenadora
Paroquial: Eda Leticia Grassi Barbosa - Fone: 99605-2990

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!
Inveja, Mau olhado, Olho
gordo e Quebranto
A mente humana produz energia: a Telergia. É, todavia, uma
energia que a ciência ainda não
consegue manipular ou direcionar para essa ou aquela finalidade.
Sua ação, através da Psicorragia – descargas elétricas mentais
- e da Psicobulia – ações que se
manifestam em situações de perigo de vida ou de grande emoção
- é totalmente dependente do inconsciente. Ou seja, se manifestam
somente e quando determinadas
circunstâncias inconscientes se
fazem presentes. Essas suas manifestações são conhecidas como
Fenômenos Parapsicológicos.
Em algumas pessoas, a energia mental se manifesta de modo
muito intenso, chegando mesmo a
ser destrutiva. Sem que tenham
consciência que são elas as responsáveis, produzem certas ações
danosas. Entre outras: se olham
para uma planta, a planta murcha e
seca; se olham para um animal de
pequeno porte, como um gato ou
cachorro, esses animais se entristecem, ficam doentes e morrem. Às
vezes, morrem de repente!
O mesmo pode acontecer com
uma criança pequena: deixa de
se alimentar, também se entristece, e pode mesmo vir a falecer. E
a medicina convencional, não sabe
o que fazer porque desconhece a
causa da “ doença”.
No passado, eram as benzedeiras com suas rezas e os Ministros
da Igreja com suas bênçãos, acolhida e atenção, os únicos que conseguiam ajudar no fortalecimento

do psiquismo da criança afetada
por essa força mental destrutiva –
quebrante (o) como era conhecido!
- , fazendo com que a criança conseguisse reagir e recuperar sua energia
vital. Hoje, com os cuidados de pré-natal, as crianças nascem com um
organismo mais resistente!
Os adultos, contra essa força
mental destrutiva, chamada também de inveja, mau olhado, olho
gordo, podem se defender com a
ajuda, entre outras, das seguintes
orientações: ter uma motivação ou
projeto de vida pelo qual lutar, cultivar pensamentos positivos ( Se Deus
é por nós, quem será contra nós!),
rezar para que os outros sejam felizes e repetir frases como esta: minha energia vital é exuberante!
O importante é que as pessoas estejam conscientes que esses
fenômenos não devem ser atribuídos à ação da divindade, do diabo ou de um defunto. São coisas
humanas e como tais devem ser
compreendidas e trabalhadas! (Cf.
Benjamim Bossa, Parapsicologia,
o poder da mente e os mistérios da
vida, Edições Loyola). Continua...
Pe. José Hergesse
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CHINA: NOSSA SENHORA DE SHE SHAN

Santuário – Basílica Menor de She Shan – Diocese
de Shangai, China

Com uma
solene
celebração eucarística,
com
mais de 3 mil
participantes,
o mais famoso
santuário Mariano chinês –
Nossa Senhora
de She Shan - ,
na Diocese de
Shangai, China
C o n ti n e n t a l ,
abriu oficialmente o mês

mariano. O Santuário, fundado em
1863, e em 1942 elevado à dignidade de Basílica Menor, pelo Papa
Pio XII, hoje, é conhecido mundialmente graças ao Papa Bento XVI
que compôs e difundiu a “ Oração a
Nossa Senhora de She Shan”.
O Santuário se preparou para
acolher os inúmeros peregrinos que

estiveram presentes durante o mês
de maio. A coordenação diocesana
da peregrinação de She Shan publicou um Guia para garantir a participação de todos os peregrinos,
consciente que os católicos chineses nutrem uma profunda devoção mariana e um afeto filial para
com a Virgem de She Shan.

PAPA FRANCISCO: NÃO
DIALOGAR COM O DIABO!

ÁFRICA: À SERVIÇO DOS
DOENTES MENTAIS
Nascido em 1953, no Benin, África, Grégoire Ahongbonon, depois
de uma grave crise religiosa, em
1982, numa viagem à Terra Santa,
sentiu o desejo de ajudar “ os últimos dos últimos” , como pede Jesus
Cristo. Retornando à sua terra, funda a Associação São Camilo de Lelis,
e começa, mesmo sem preparação
médica ou psiquiátrica, a percorrer
diversos países da África em busca
de pessoas doentes mentais que
eram tratadas com violência, mantidas amarradas, consideradas
possuídas pelo demônio e vítimas
de feiticeiras e charlatães.
Em 1992, abre o primeiro
Centro de Acolhida para doentes mentais. Durante esses anos,
acolheu e acompanhou nos 8
Centros fundados mais de 60 mil

doentes mentais. Atualmente, a
Associação acolhe 25 mil doentes
mentais, com 28 Centros de consulta médica e 13 Centros de reintegração familiar e social.

E ele, o diabo, tem esta capacidade de seduzir. Por isso é muito
difícil entender que é um derrotado,
porque ele se apresenta com grande poder, promete tantas coisas,
traz presentes bonitos, bem embrulhados. Oh, que lindo! – Mas você
não sabe o que tem dentro. Mas o
papel fora é bonito... Ele nos seduz
com o embrulho sem nos mostrar o
que tem dentro. Sabe apresentar as
suas propostas para a nossa vaidade, a nossa curiosidade.
Se eu sei que espiritualmente me

aproximando daquele pensamento,
daquele desejo, se vou daquele lado
ou de outro, estou me aproximando
do cão nervoso e encoleirado. Por favor, não faça. Tenho uma grande
ferida... – Quem fez isso? – O cão
– Mas ele estava preso, acorrentando? – Eh, sim, aproximei-me
para lhe fazer um carinho – Então
você procurou. É assim: jamais
se aproximar, porque está preso.
Deixe-o preso ali! Papa Francisco
– Homilia – Capela Santa Marta –
Roma – 08/05/2018
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO
- Dízimo: uma contribuição mensal que os Paroquianos oferecem para a manutenção das atividades
pastorais da Paróquia.

BALANCETE MENSAL
ABRIL 2018

- 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 - ABRIL 2018

- Total de Dizimistas: 1.026
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 527
- Novos Dizimistas: 05
- Total arrecadado: R$ 29.296,75
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; 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 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$ 29.296,75
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 22.908,05
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$ 1.798,86
4-Coleta Terra Santa......................................................... R$ 1.584,65
5-Capelinhas..................................................................... R$ 3.252,35
6-Aluguéis e Muros........................................................... R$ 2.040,00
7-Publicidade Informativo Paroquial................................. R$ 1.000,00
8-Almoço Divino Pai Eterno............................................. R$ 5.877,00
9-Rendimentos bancários................................................. R$
283,88
10-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$ 5.220,00
11-Cesta Básica................................................................ R$
130,00
12-Feijoada Santo Expedito.............................................. R$ 7.544,00
13-Ópas dos MECEs......................................................... R$
100,00
14-Bazar Paroquial............................................................ R$ 1.538,00
15-Livros – Catequese...................................................... R$
384,00
16-Doações....................................................................... R$ 1.062,45
Total de Entrada............................................................... R$ 84.019,99
SAÍDA
1-Funcionários, Encargos Sociais, Rescisão e GPS ......... R$ 15.370,94
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$ 6.653,39
3-Campanha da Fraternidade 2018.................................... R$ 11. 268,70
4-Coleta Terra Santa.......................................................... R$ 1.584,65
5-Côngrua do Pároco......................................................... R$ 3.192,95
6-Espórtula Diácono Luiz Carlos......................................... R$
554,00
7-Espórtula Pe. André......................................................... R$ 1.000,00
8-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................ R$ 4.952,70
9-Aquisição, Consertos e Manutenção.............................. R$ 3.875,16
10-Telefone, TV e Internet ............................................... R$
603,87
11-Água e Esgoto............................................................... R$
616,84
12- Energia elétrica............................................................ R$
855,80
13-Combustível................................................................... R$
610,48
14-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$ 1.600,00
15-Capelas – Material de limpeza....................................... R$
559,81
16-Despesas – Evento Divino Pai Eterno........................... R$ 1.680,00
17-Despesas – Festa Santo Expedito................................. R$
220,50
18-Informativo Paroquial .................................................... R$ 1.379,00
19-Casa Paroquial .............................................................. R$ 1.127,57
20-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$ 1.504,16
21-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
300,00
22-Unimed........................................................................... R$
642,24
23-Reforma – Capela Divino Pai Eterno............................. R$ 7.376,95
24-Taxas - IPTU.................................................................. R$
837,15
25-Tarifas bancárias............................................................ R$
117,95
26-Segurança ..................................................................... R$
150,00
Total de Saída................................................................... R$ 68.634,81
Pe. José Hergesse
Marcelo Aguiar
Pároco
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
junho – 2018

01/06 (1ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – 3º Dia da Novena - Côn. Alberto
02/06 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz - 4º Dia da Novena - Pe. Laudo
03/06 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PA)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz - 5º Dia da Novena (PH)
04/06 (1ª Seg): 19:30h – Matriz – 6º Dia da Novena – Pe. Tarcísio
05/06 (1ª Ter): 19:30h – Matriz – 7º dia da Novena – Pe. Edélcio
06/06 ( 1ª Qua): 15hh – Matriz – Missa e Novena da Sobriedade (JRG)
19:30h – Matriz – 8º Dia da Novena – Pe. Faxina
07/06 (1ª Qui): 19:30h – Matriz – 9º Dia da Novena – Pe. Francis
08/06 (2ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Missa da Festa – Dom Mauricio
09/06 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
10/06 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PA)
17h – Capela São Cristóvão (PA)
19h – Matriz (PH)
12/06 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Bavária (PH)
13/06 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
19:30h – Capela Santo Antônio – Festa (PH)
14/06 (2º Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
15/06 (3ª Sex : 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
16/06( 3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz – (PH)
17/06 (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)
19/06 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Araucária (PH)
20/06 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena da Sobriedade (PH)
21/06 (3º Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
22/06 (4ª Sex) : 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
23/06( 4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz – (PH)
24/06 (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)
26/06 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Belgrado (PH)
27/06 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Confraternização dos Enfermos e Idosos(PH)
28/06 (4º Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
29/06 (5ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
30/06( 5º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz – (PH)
- (PH): Pe. Hergesse / (PA): Pe. André / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos
dos Santos / (JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini

QUASE PARÓQUIA DIVINO PAI ETERNO
REFORMA CONCLUÍDA – MAIO 2018

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
SALÃO PAROQUIAL - ALUGUEL

Sábado e Domingo: R$1.500,00 / Sexta-feira: R$ 1.000,00
Outros dias da Semana: R$ 500,00

