NOVENA DO PADROEIRO 2018
TEMA: O ANO DO LAICATO – SAL DA
TERRA E LUZ DO MUNDO
- 30/05 (5ª
Qua): 19:30h
- 1º Dia da
Novena
Preside: Pe.
Gérson Benedito de Arruda
– Pároco da
Paróquia Santa Luzia, Iaras,
SP/ Convidados: Todos os membros das Pastorais e Movimentos
- 31/05 (5ª Qui): 19:30h - 2º Dia
da Novena - Preside: Côn. Alberto
Campezato, Pároco da Paróquia-Santuário Nossa Senhora das Dores, Avaré, SP/Convidados: Os casais das Regiões Missionárias 1 e 2
- 01/06 (1ª Sex): 19:30h - 3º
Dia da Novena - Preside: Pe.
José Hergesse – Pároco/ Convidados: Os casais das Regiões
Missionárias 3 e 4
- 02/06 (1º Sab): 19h - 4º Dia
da Novena - Preside: Pe. Laudo
Correa, Vigário Paroquial da Paróquia-Santuário Santa Terezinha,
Cerqueira César, SP/ Convidados: Paroquianos em geral
- 03/06 (1º Dom): 19h - 5º Dia da
Novena - Preside: Pe. José Hergesse -Pároco/ Convidados: Os membros do Apostolado da Oração das

Paróquias da cidade de Botucatu
- 04/065 (1ª Seg): 19:30h - 6º
Dia da Novena - Preside: Pe. Tarcísio César de Oliveira, Pároco
da Paróquia-Santuário Santa Terezinha, Cerqueira César, SP/
Convidados: Os casais das Regiões Missionárias 5 e 6
- 05/06 (1ª Ter): 19:30h - 7º Dia
da Novena - Preside: Pe. Edélcio
Augusto Soares, Pároco da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, Avaré,
SP/ Convidados: Os casais das
Regiões Missionárias 7 , 8, 9 e 10
- 06/06 (1ª Qua): 19:30n - 8º
Dia da Novena - Preside: Pe. Luiz
Gustavo Faxina, Pároco das Paróquias São Pedro, Avaré, SP, e Nossa Senhora da Boa Morte, Arandu,
SP /Convidados: Os Agentes de
Pastoral das Regiões Missionárias.
- 07/06 (1ª Qui): 19:30h - 9º Dia
da Novena - Preside: Pe. Francis
Njoroge Gichui - Vigário Paroquial da Paróquia-Santuário Nossa Senhora das Dores, Avaré, SP,
e Responsável pela Quase Paróquia Santo Expedito, Avaré, SP
/Convidados: A Pastoral familiar
e as famílias dos Catequizandos.
08/06 (2ª Sex): Festa do Padroeiro - Preside: Dom Mauricio
Grotto de Camargo, Arcebispo Me-

tropolitano de Botucatu, SP/ Matriz:
19:30h – Santa Missa, seguida de
Procissão e consagração das Famí-

lias ao Sagrado Coração de Jesus.
Contamos com a colaboração e presença de todos!

56ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB
Realizou-se de 11 a 20 de
abril de 2018, em Aparecida,
SP, a 56º Assembleia Geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. O tema
central deste ano foi o estudo
das “ Diretrizes para a formação de Presbíteros”.

ALEGRAI-VOS E EXULTAI

A Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate – Alegrai-vos e
exultai – do Papa Francisco, sobre
a santidade, com data de 19 de
março de 2018, está dividida em 5
capítulos: Capítulo I: A chamada
à Santidade/ Capítulo II: Dois inimigos astutos da santidade/ Capítulo
III: À luz do Mestre / Capítulo IV: Algumas características da santidade
no mundo atual/ Capítulo V: Luta,

vigilância e Discernimento.
“ALEGRAI-VOS E EXULTAI»
(Mt 5, 12), diz Jesus a quantos são
perseguidos ou humilhados por
causa d’Ele. O Senhor pede tudo e,
em troca, oferece a vida verdadeira,
a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que
não nos resignemos com uma vida
medíocre, superficial e indecisa.
Com efeito, a chamada à santidade
está patente, de várias maneiras,
desde as primeiras páginas da Bíblia; a Abraão, o Senhor propô-la
nestes termos: «anda na minha
presença e sê perfeito» (Gn 17,
1). Papa Francisco – Exortação
Apostólica Gaudete et Exsultate, nº 1 – 19/03/2018
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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!
O Ano do
Laicato,
que
se estende até
o dia 25 de
novembro de
2018, tem um
objetivo principal: “ Como
Igreja, Povo de
Deus, celebrar

REUNIÃO DO CMPP - MAIO 2018

“ Cristãos Leigas e Leigos na Igreja e na Sociedade”
Sal da terra e Luz do mundo (Mt 5,13-14)

a presença e a organização dos
cristãos leigos e leigas no Brasil;
aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão;
e testemunhar Jesus Cristo e seu
Reino na sociedade”.
São três os objetivos específicos: 1- Comemorar os 30 anos do
Sínodo Ordinário sobre os leigos

Expediente
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(1987) e os 30 anos da publicação
da Exortação Apostólica Christifideles Laici, de São João Paulo II,
sobre a Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no mundo (1988);
2- Dinamizar o estudo e a prática
do documento 105, “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade”, e demais documentos do
Magistério, em especial do Papa
Francisco, sobre o Laicato; 3- Estimular a presença e a atuação
dos cristãos leigos e leigas, “verdadeiros sujeitos eclesiais”(DA, n.
497a), como “sal, luz e fermento”
na Igreja e na Sociedade.
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

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:
02/05 (1ª Qua): 20h - Auditório:
Liturgia ( Coordenadores dos MECEs,
Comentaristas, Leitores, Auxiliares,
Canto Litúrgico, Acolhida, Dízimo ,
Sacristãs, Coroinhas e Acólitos)
09/05 (2ª Qua): 20h - Auditório:
Catequese - Iniciação Cristã/ Catecu-

menato, Coordenadores do Batismo
( Pré, Preparação, Celebração e Pós),
Infância Missionária, 1ª Eucaristia (
Paroquial e das 3 fases), Perseverança, Crisma e Catequese de Adultos )
16/05 (3ª Qua): 20h - Auditório:
Movimentos ( Coordenadores do Apostolado da Oração, RCC, Cursilho, Terço
dos Homens, TLC, Mini--TLC, Cenáculo,
Oficina de Oração e Vida e Vicentinos)
30/05 (5ª Qua): 20h - Auditório
– Pastoral Familiar ( Coordenadores dos Namorados, Noivos, ECC, 2ª
União , Terço das Famílias e Equipes
de Nossa Senhora.

GRUPO PRESENÇA AMIGA

OBJETIVO: Uma
iniciativa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, com a
finalidade de exercer
a função de Acompanhante de pacientes
da UNESP que, por
causa da situação
de abandono, pobreza ou distância geográfica não dispõem dessa
companhia, tão necessária, sobretudo no cuidado com os instrumentos de soro, na ida ao banheiro e no momento da alimentação.
FUNCIONAMENTO: A Equipe já
está organizando o Banco de Dados com os nomes de todos os seus
membros e os horários disponíveis

de cada um deles. Quem quiser participar do Grupo Presença Amiga,
favor, deixar na Secretaria Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus o nome, telefone,
e.mail, o dia da semana e o horário disponível para exercer a função de Acompanhante. Coordenação Paroquial: Aparecida Franco (
Cidinha) – Fone: 99775-7587
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ECOLOGIA: O CUIDADO
DA CASA COMUM

A intervenção
criadora de Deus

O tema do desenvolvimento
aparece, hoje, estreitamente
associado também
com os deveres

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM
BUSCA DA VERDADE

que nascem do relacionamento do homem com o ambiente natural. Este foi dado por
Deus a todos, constituindo o
seu uso uma responsabilidade
que temos para com os pobres, as gerações futuras e a
humanidade inteira.
Quando a natureza, a começar pelo ser humano, é
considerada como fruto do
acaso ou do determinismo
evolutivo, a noção da referida responsabilidade debilita-se nas consciências. Na

natureza, o crente reconhece o resultado maravilhoso da intervenção criadora
de Deus, de que o homem
se pode responsavelmente servir para satisfazer as
suas legítimas exigências,
materiais e imateriais, no
respeito dos equilíbrios intrínsecos da própria criação.
Papa Bento XVI – Carta
Encíclica Caritas in Veritate – Sobre o desenvolvimento humano integral, nº
48 – 29/06/2009

PARA REFLETIR
O mágico e
o camundongo

O sentido da vida diante do Pai
É verdade que o discernimento espiritual não exclui as contribuições de sabedorias humanas,
existenciais, psicológicas, sociológicas ou morais; mas transcende-as. Não bastam sequer as normas
sábias da Igreja. Lembremo-nos
sempre de que o discernimento é
uma graça. Embora inclua a razão
e a prudência, supera-as, porque
trata-se de entrever o mistério
daquele projeto, único e irrepetível, que Deus tem para cada um
e que se realiza no meio dos mais

variados contextos e limites.
Não está em jogo apenas um
bem-estar temporal, nem a satisfação de realizar algo de útil, nem
mesmo o desejo de ter a consciência tranquila. Está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai
que me conhece e ama, aquele sentido verdadeiro para o qual posso
orientar a minha existência e que
ninguém conhece melhor do que
Ele. Papa Francisco – Exortação
Apostólica Gaudete et Exsultate –
Sobre a santidade no mundo contemporâneo, nº 170 – 19/03/2018

Diz uma antiga fábula
que um camundongo vivia angustiado com medo
do gato. Um mágico teve
pena dele e o transformou em gato. Mas aí
ele ficou com medo de
cão, por isso o mágico o
transformou em pantera.
Então ele começou a temer os caçadores.
A essa altura o mágico
desistiu. Transformou-o
em camundongo novamente e disse:
– Nada que eu faça por você
vai ajudá-lo, porque você tem
apenas a coragem de um camundongo. Mas saiba que cora-

gem não é a ausência do medo,
é sim a capacidade de avançar,
apesar do medo; caminhar para
frente e enfrentar as adversidades, vencendo-as…

Contamos com a compreensão e ajuda de todos!
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O BATISMO
VER, JULGAR E AGIR
1- Em que se
funda a autoridade na sociedade?
Catecismo da
Igreja Católica:
Toda a comunidade humana tem
necessidade duma
autoridade legítima, que assegure a
ordem e contribua
para a realização
do bem comum.
Tal autoridade encontra o seu fundamento na natureza humana, porque
corresponde à ordem estabelecida
por Deus.
2- Quando é que a autoridade
é exercida legitimamente?
Catecismo da Igreja Católica:
A autoridade é exercida legitimamente quando procura o bem comum e emprega meios moralmente
lícitos para o conseguir. Por isso, os
regimes políticos devem ser determinados pela decisão livre dos cidadãos e devem respeitar o princípio
do «Estado de direito», no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. As leis injustas e as
medidas contrárias à ordem moral
não obrigam as consciências.
3- O que é que comporta o bem
comum?
Catecismo da Igreja Católica:
O bem comum comporta: o respeito
e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa; o desenvolvimento
dos bens espirituais e temporais das
pessoas e da sociedade; a paz e a segurança de todos.

PARA VIVER COM SABEDORIA
Uma criança perguntou timidamente ao pai quando este regressava do trabalho:
– Pai, quanto é que o senhor ganha por hora?
O pai, friamente, respondeu:
– Para que você quer saber ?
São dez reais por hora.
– Então, pai, poderia emprestar-me três reais?
– Ah... é por isso que você quer saber quanto ganho por hora? Vá para
a cama e não me aborreça mais!
Já era noite quando o pai começou
a pensar no que tinha acontecido e
sentiu-se culpado. Talvez o filho necessitasse comprar algo. Entrou no quarto e perguntou-lhe baixinho:
– Filho, você está dormindo?
– Não, pai.
– Olha, aqui estão os três reais que você me pediu
– Muito obrigado, pai.
Depois a criança levantou-se, foi buscar os sete reais que estavam guardados e disse ao pai:
– Agora já tenho dez reais! O senhor poderia vender-me uma hora do
seu tempo?

1-É aconselhável que a criança
seja batizada logo nos primeiros
meses de vida.
2-As crianças com 7 anos completos, são
matriculadas na
Catequese da 1ª Eucaristia, 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 participantes, solteiras,
crismadas, se estão coabitando maritalmente, casadas 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 e Crisma.
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Matrimônio: uma recíproca
doação
É importante deixar claro a rejeição de toda forma de submissão
sexual. Por isso, convém evitar
toda a interpretação inadequada do texto da Carta aos Efésios,
onde se pede que «as mulheres ´sejam submissas` aos seus maridos»
(Ef 5, 22). São Paulo exprime-se
em categorias culturais próprias
daquela época; nós não devemos
assumir esta roupagem cultural,
mas a mensagem revelada que
subjaz ao conjunto da perícope.
Retomemos a sábia explicação de São João Paulo II: «O
amor exclui todo gênero de
submissão, pelo qual a mulher

que o outro viva em plenitude.
Papa Francisco – Exortação
Apostólica Pós Sinodal Amoris
Laetitia, sobre o amor na Família, nº 156-157 – 19/03/2016

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

se tornasse serva ou escrava do
marido (...). A comunidade ou
unidade, que devem constituir
por causa do matrimônio, realiza-se através de uma recíproca
doação, que é também submissão
mútua». Por isso, se diz que «devem também os maridos amar as

ELEIÇÕES 2018 – ORIENTAÇÕES
As autoridades
políticas e o
crescimento
humano integral
A Igreja tem se confrontado com diversas
concepções de autoridade, tendo sempre o
cuidado de defender e
propor um modelo fundado na natureza social das pessoas: «Com efeito, Deus criou os homens sociais por natureza e, já que
sociedade alguma pode “subsistir
sem um chefe que, com o mesmo impulso eficaz, encaminhe todos para
o fim comum, conclui-se que a comunidade humana tem necessidade
de uma autoridade que a governe.
A autoridade política é o ins-

suas mulheres, como o seu próprio corpo» (Ef 5, 28). E a sexualidade está ao serviço desta
amizade conjugal de modo inseparável, porque tende a procurar

trumento de coordenação e direção mediante o qual os indivíduos
e os corpos intermédios se devem
orientar para uma ordem cujas
relações, instituições e procedimentos estejam ao serviço do crescimento humano integral. Compêndio da Doutrina Social da
Igreja, nº 393 – Os fundamentos
da autoridade política

Subjugação
Telepsíquica.
Subjugação indica um domínio
mental despótico de uma pessoa
sobre outra; telepsíquica, significa
que se trata de um domínio mental
à distância, ou seja, um domínio
sobre uma outra pessoa como um
todo, sobre a sua mente, sobre o
seu corpo e sobre a sua vida inteira.
A subjugação telepsíquica é o
mais importante fator desencadeador
dos efeitos chamados: trabalho, coisa-feita, feitiço, mau-olhado, malefício,
despachos... Estas, aliás, são coisas
muito temidas por uma grande camada da população! Pior ainda: o medo,
o temor e a ignorância acerca destas
coisas determinam o grau e a intensidade do domínio sobre a pessoa.
Mas isso é possível? Sim, é possível! Primeiro, porque existem pessoas,
que por interesse econômico ou por
pura maldade, praticam essas coisas.
Depois, porque existem pessoas
medrosas, supersticiosas, psiquicamente fragilizadas e espiritualmente
desnutridas, que, por isso mesmo,
acabam permitindo ou deixando espaço para que essas “ forças mentais negativas” entrem em suas vidas e produzam efeitos destrutivos.
Em outras palavras: em princípio,
ninguém pode fazer mal a uma outra
pessoa pela força do seu pensamento
ou por métodos mágicos. Mas a pessoa
que tem medo ou acredita em feitiço,
em coisa feita, que é telepaticamente

sugestionável, essa pessoa pode ser
vítima do seu próprio medo ou da própria crendice ou superstição. Não é “ a
feiticeira(o)” que faz mal, mas a vítima
supersticiosa e medrosa, que está se
matando a si mesma. É um circulo
vicioso: porque tem medo de feitiço, fica fragilizada psiquicamente,
fica doente... Quando se vê doente,
acredita que a sua doença ou outros
contratempos da vida são frutos de
coisa feita, de despacho, de feitiço. É
“ a coisa feita” que pegou...
E a vida dessa pessoa se torna
um pesadelo! Para quem crê na Palavra de Deus, existe um segredo
para uma vida psíquica e espiritual serena e fecunda: repetir quantas
vezes se fizer necessário a frase tão
simples e poderosa: “Se Deus é por
nós, quem será contra nós?” (Cf.
Benjamim Bossa, Parapsicologia,
o poder da mente e os mistérios da
vida, Edições Loyola). Continua...
Pe. José Hergesse
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PELA PAZ NA SÍRIA
O Papa Francisco e
o Patriarca Ortodoxo
de Moscou Kiril conversaram por telefone
a respeito da situação
da Síria. Foi o Patriarca Kiril que revelou aos
jornalistas, na sua residência de Peredelkino,
na Rússia. “Tomamos essa iniciativa conscientes que os Cristãos não podem permanecer
indiferentes diante do que está
acontecendo na Síria. O nosso,
foi um diálogo pela paz”, disse
o Patriarca Kiril, completando

que a Igreja Ortodoxa pretende continuar dialogando com
a Santa Sé em vista do fim do
derramento de sangue que há
anos vem acontecendo na Síria. Fonte: Vatican Insider –
14/04/2018

PAI E FILHO: ORDENADOS SACERDOTES
Em um acontecimento pouco
comum, pai e filho
serão ordenados
sacerdotes nos
Estados Unidos.
Trata-se de Peter
Infanger e seu filho, o diácono Andrew Infanger.
Peter, de 63
anos, ficou viúvo
em 2013 depois que a sua esposa Michelle faleceu de câncer de mama. Naquele ano,
seu filho Andrew foi aceito no
Seminário São Francisco de
Sales, da Arquidiocese de Milwaukee, Wisconsin.
Depois de ficar viúvo, Peter
entrou em um processo de discernimento vocacional e, em
2014, foi aceito como semina-

A SABEDORIA HUMANA
DE ACEITAR A MORTE

rista. Agora, em 2018, completa
o seu quarto ano no Seminário
Mundelein, nos arredores de
Chicago (Illinois). Em 2019, será
ordenado Diácono e, em seguida, “se Deus quiser”, espera seguir seu filho no sacerdócio. Por
sua parte, Andrew, de 30 anos,
será ordenado sacerdote em
menos de dois meses. Fonte:
Acidigital - 05/04/2018

Dra. Kathryn Mannix: “A
morte normal, sobretudo
como consequência da idade ou de uma doença incurável, é realmente um processo
tranquilo, algo que podemos
reconhecer, para o qual podemos nos preparar e algo com
o que podemos lidar”.
Dra. Kathryn Mannix, é
médica britânica, pioneira
em cuidados paliativos e dedica sua carreira a tratar pacientes com doenças incuráveis, nos últimos estágios de
suas vidas . Algumas de suas
afirmações, em livro publicado recentemente:
- “ Nós deixamos de falar
sobre a morte. Deixamos de
usar a palavra 'morrer' e passamos a usar outras similares. Em vez de 'morto', dizemos 'falecido'. Em vez de

dizer que alguém
está morrendo, dizemos que ele está
'muito doente'. E,
na minha humilde
opinião, não precisa ser assim”.
- “Acho que perdemos a imensa sabedoria humana de
aceitar a morte de
um modo normal.
Acho que é hora
de voltar a falar da
morte e recuperar essa sabedoria. Como é morrer normalmente? Assim como nascer, é
apenas um processo. Gradualmente, a pessoa vai se cansando, se esgotando....”
- “ À medida que o tempo
passa, essa pessoa passa permanece menos tempo acordada, mais tempo dormindo, até
que, no final, fica inconsciente o
tempo todo. Essas pessoas estão tão relaxadas que nem se
dão ao trabalho de pigarrear,
limpando a garganta. As pessoas falam desse som como
se fosse algo terrível, mas esse
som, na verdade, diz que o
paciente está tão profundamente relaxado, e em um estado de consciência tão profundo, que sequer a saliva
na garganta o incomoda”.Fonte: UOL – 09/04/2018
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO
- Dízimo: uma contribuição mensal
que os Paroquianos oferecem para a
manutenção das atividades pastorais
da Paróquia.
- 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 - março 2018

- Total de Dizimistas: 1.021
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 514
- Novos Dizimistas: 01
- Total arrecadado: R$ 28.803,00
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; 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

BALANCETE MENSAL
Março 2018

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.803,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 13.195,60
3-Campanha da Fraternidade 2018.................................. R$ 11.175,70
4-Secretaria Paroquial....................................................... R$ 2.454,95
5-Capelinhas..................................................................... R$ 3.378,25
6-Aluguéis e Muros............................................................ R$ 1.520,00
7-Publicidade Informativo Paroquial................................. R$ 1.000,00
8-Rendimentos bancários.................................................. R$
167,43
9-Carnê da Reforma – 2ª Etapa........................................ R$ 5.450,00
10-Cesta Básica................................................................ R$
50,00
11-Ópas dos MECEs......................................................... R$
300,00
12-Bazar Paroquial............................................................ R$ 1.230,00
13-Livros – Catequese...................................................... R$
324,00
14-Doações....................................................................... R$
825,95
Total de Entrada............................................................... R$ 69.874,88
SAÍDA
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$
3-Côngrua .......................................................................... R$
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos......................................... R$
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................ R$
6-Aquisição, Consertos e Manutenção.............................. R$
7-Telefone, TV e Internet ................................................. R$
8-Água e Esgoto................................................................. R$
9-Energia elétrica................................................................ R$
10-Combustível................................................................... R$
11-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$
12-Capelas – Material de limpeza....................................... R$
13-Informativo Paroquial .................................................... R$
14-Casa Paroquial ............................................................. R$
15-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$
16-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
17-Ópas dos MECEs ......................................................... R$
18-Unimed........................................................................... R$
19-Reforma – Capela Divino Pai Eterno............................. R$
20-Taxas - IPTU.................................................................. R$
21-Tarifas bancárias............................................................ R$
22-Segurança ..................................................................... R$
23-WC Solidário.................................................................. R$
Total de Saída................................................................... R$
Pe. José Hergesse
Pároco

9.898,60
6.631,36
3.192,95
954,00
6.355,02
1.656,91
844,20
1.155,98
761,74
168,65
1.540,00
656,97
1.247,00
1.019,21
1.493,79
300,00
1.560,00
642,24
3.301,00
956,67
190,25
150,00
1.476,00
46,152,54

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

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

PROGRAMAÇÃO DE MISSA
maio – 2018

02/05 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
03/05 ( 1ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
04/05 (1ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – Sagrado Coração (PH)
05/05 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
06/05 (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 (PH)
08/05 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito – Novena (JRG)
20h – Condomínio Araucária (PH)
09/05 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
10/05 ( 2ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
19:30h – Região Missionária 8 – Visita às Famílias (PH)
11/05 (2ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
12/05 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
13/05 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PA)
17h – Capela São Cristóvão (PA)
19h – Matriz (PH)
15/05 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Baltimore (PH)
16/05 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
17/05 ( 3ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
19:30h – Região Missionária 9 – Visita às Famílias (PH)
18/05 (3ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19/05 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
20/05 (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)
22/05 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Bavária (PH)
23/05 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
24/05 (4º Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
19:30h – Região Missionária 10 – Visita às Famílias (PH)
25/05 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
26/05( 4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz – Coroação-Catequese (PH)
27/05 (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 - Coroação- Juventude (PH)
29/05 (5ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
NOVENA DO PADROEIRO - 2018
30/05 (5ª Qua): 19:30h – Matriz – 1º Dia da Novena
31/05 (5º Qui): 19:30h – Matriz – 2º Dia da Novena
- (PH): Pe. Hergesse / (PA): Pe. André / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos
Santos / (JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini

ATIVIDADES PAROQUIAIS

3º ENCONTRO PAROQUIAL DAS FAMÍLIAS
SALÃO PAROQUIAL - 08/04/2017

TERÇO DOS HOMENS – MATRIZ – 11/04/2018

PASTORAL DA CRISMA – GRUPO DE CRISMANDOS QUE
PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE DROGAS
SALÃO PAROQUIAL - 11/04/2018

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

