A DEVOÇÃO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
1- O que caracteriza um devoto
autêntico do Sagrado Coração
de Jesus?
O devoto autêntico do Sagrado Coração de Jesus é aquele que
procura conhecer a fundo essa devoção, reconhece sua importância
incomparável para todos os homens e tem uma disposição efetiva
de amá-Lo e de fazer tudo quanto
corresponde à Sua vontade.
2- Qual é o fim principal
da devoção ao Sagrado Coração
de Jesus?
Segundo Santa Margarida Maria Alacoque, “ o fim principal desta devoção é converter as pessoas
ao amor de Jesus” . Isso quer dizer
que devemos retribuir dignamente
o amor que Nosso Senhor teve por
nós, fazendo que todos reconheçam

o quanto Ele nos ama.
3- Qual é o objeto da devoção
Sagrado Coração?
O objeto dessa devoção é o Coração do Verbo Encarnado, tanto
considerado no seu aspecto corporal quanto no símbolo de seu amor
por Deus e pelos homens.
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4- Quais são as principais práticas da devoção ao Sagrado
Coração?
1ª PRÁTICA: Comunhão Reparadora nas Primeiras Sextas-feiras de cada Mês. Ligada a esta
prática está a assim chamada
Grande Promessa: “ O amor todo
poderoso do meu Coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na
primeira sexta-feira do mês, por
nove meses seguidos”,
2ª PRÁTICA: Comunhão frequente. Um dos pedidos de Nosso
Senhor a Santa Margarida Maria
foi o de “comungar tantas vezes
quantas puder”.
3ª PRÁTICA: Consagração.
Esta prática comporta dois elementos: a consagração propriamente dita, que é conveniente renovar
periodicamente; e o propósito de
viver em conformidade com essa
consagração, buscando apenas os
interesses do Sagrado Coração de
Jesus.
4ª PRÁTICA: Hora Santa.
Que pode ser feita em casa, na Igreja, em particular ou em comum e a
qualquer hora. Consiste no exercício de oração mental ou vocal,
contemplando a agonia de Nosso
Senhor.
5ª PRÁTICA: Exposição e veneração da imagem do Sagrado

Coração de Jesus. Sua representação clássica consiste em um coração, aberto no lado, envolto em
chamas, rodeado por uma coroa
de espinhos e encimado por uma
chama mais potente e uma cruz.
Ou ainda, a imagem de Nosso Senhor, com esse coração sobre o
peito e o indicador da mão esquerda apontando para ele.

5- Existe alguma prática especial para significar a realeza
de Cristo nas famílias, e para
torná-la efetiva?
Sim. Para o apostolado familiar
existe a Obra da Entronização.
Consiste em colocar solenemente
num lugar de honra do lar uma
imagem ou estampa do Sagrado Coração, como símbolo da
realeza de Cristo sobre aquela
família. Esse ato se completa
com a consagração da família
ao Coração de Jesus.
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA

JUNHO 2020 - TRANSMISSÕES ON LINE

BALANCETE MENSAL
Abril 2020

AOS DOMINGOS: 10H
- DIA 05 DE JUNHO:
1ª SEXTA-FEIRA: 19H30
- DIA 11 DE JUNHO:
CORPUS CHRISTI - 17H
FESTA DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 13.680,00
2-Capelinhas..................................................................... R$ 1.593,95
3-Campanha da Fraternidade 2020.................................. R$ 1.642,00
4-Aluguéis e Muros........................................................... R$ 1.230,00
5-Publicidade - Informativo Paroquial............................... R$
300,00
6-Rendimentos bancários................................................. R$
70,81
7-Carnê da Reforma – 4ª Etapa........................................ R$
440,00
8-Doações......................................................................... R$ 4.339,00
Total de Entrada....................................... R$ 23.295,76

TRÍDUO DE PREPARAÇÃO
DIAS 16,17 E 18
DE JUNHO: 19:30H
DIA 19 DE JUNHO: FESTA
LITÚRGICA - 19:30h

PARA REFLETIR

Pedro, 34 anos, depois de
muito tempo sem visitar o velho pai, resolveu passear com
ele. Foram para um parque
da cidade e resolveram sentar
em um banco da praça.
Enquanto Pedro lia seu
jornal, seu pai observava a
natureza com os olhos cansados de um homem de 81 anos.
De repente, diante de um movimento nas árvores, o pai de Pedro, seu Orlando, pergunta:
– Filho, o que é aquilo?
Pedro afasta por um segundo o
jornal e responde:
– É um pássaro, pai…
O velho pai continua acompanhando o movimento do passarinho e, novamente, pergunta:
– O que é aquilo?
Estressado, Pedro responde
de forma ríspida:
– Poxa! Já falei… Aquilo é um
pássaro!!!
Passados alguns segundos,
seu Orlando torna a perguntar,
apontando para o passarinho:
– O que é aquilo?

Desta vez, o filho explode com
sua paciência esgotada, gritando
com o próprio pai:
– O senhor está caduco, surdo? Já falei aquilo é um pássaro.
P á s s a r o!!! Entendeu???
Nisso, o velho pai faz um sinal
pedindo para o filho aguardar. Levanta-se, tira da bolsa uma espécie de diário e pede ao filho para
ler em voz alta um trecho escrito
há muitos anos:
“Ontem, meu filho, agora com
três aninhos, perguntou-me 26 vezes o que era aquilo voando de uma
árvore para outra e lhe respondi todas as vezes, com muita paciência,
tratar-se de um pássaro. E, em todas as vezes, abracei meu filhinho,
orgulhoso e cheio de amor.”

SAÍDA
1-Funcionários e GPS....................................................... R$ 10.982,92
2-Mitra Arquidiocesana..................................................... R$ 9.298,57
3-Côngrua do Pároco....................................................... R$ 3.463,67
4-Côngrua do Diác. Luiz Carlos........................................ R$ 2.076,05
5-Pastorais, Liturgia e Escritório........................................ R$ 2.622,75
6-Aquisição, Consertos e Manutenção............................ R$ 1.163,23
7-Telefone, TV e Internet .............................................. R$
474,62
8-Água e Esgoto............................................................... R$
539,12
9- Energia elétrica............................................................ R$
987,33
10-Combustível................................................................. R$
356,55
11-RPA - Limpeza das Capelas e Salão.......................... R$ 1.700,00
12-Informativo Paroquial .................................................. R$
100,00
13-Cestas Famílias Carentes........................................... R$ 2.032,32
14-Casa Paroquial ........................................................... R$
550,52
15-Veículo da Paróquia 9/24............................................. R$
814,83
16-Manutenção do Relógio da Matriz................................ R$
300,00
17-Unimed......................................................................... R$
739,87
18-Tarifas bancárias ........................................................ R$
120,60
19-Alarme.......................................................................... R$
150,00
20-Taxas Públicas............................................................. R$ 1.029,13
21-Reforma elétrica Capela São Cristóvão....................... R$ 4.421,56
22- Reforma da Secretaria Paroquial.............................. R$ 2.460,00
Total de Saída........................ R$ 46,382,64
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!

