QUARESMA 2018

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE DE 2018

NAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA:

5:30 hs - Matriz – Procissão da Penitência e Santa Missa
19:30 hs - Matriz – Via Sacra sob a responsabilidade das Regiões
Missionários e presidida pelo Ministro Extraordinário da Palavra José
Roque Gasperini
•16/02 - Regiões Missionárias 5 e 6: Sagrado Coração de Jesus e São José
•23/02 - Regiões Missionárias 1 e 2: São Vicente de Paulo e São Pedro e São Paulo
• 02/03 - Apostolado da Oração e Vicentinos
• 09/03 - Regiões Missionárias 3 e 4: São João Bosco e Santa Cecília
• 16/03 - Regiões Missionárias 7 e 8: São Judas Tadeu e Santo Antônio
• 23/03 - Regiões Missionárias 9 e 10: Santo Expedito e São Francisco de Assis

MUTIRÃO DAS CONFISSÕES
- 13/03 (2ª Ter): Na Matriz da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima – Vila Antártica, a
partir das 19:30h
- 21/03: (3ª Qua)
- Na Matriz do Sagrado Coração
de Jesus e na Capela Divino Pai
Eterno, a partir das 19:30h.
Orientações: 1- Fazer antes o
Exame de Consciência; 2- Apresentar ao Padre Confessor os pecados cometidos, sem necessida-

de de comentários, manifestando
arrependimento e sincero propósito de não mais pecar; 3- Cumprir
a penitência estabelecida pelo Padre Confessor.
Eis o tempo de Conversão!
Eis o dia da Salvação!

TEMA: Fraternidade e superação da violência
LEMA: “ Vós sois todos irmãos ”
ENCONTRO DE REFLEXÃO NOS SETORES
DAS REGIÕES MISSIONÁRIAS
OBS: Os dias, os horários e os locais dos Encontros ficam a
critério de cada Grupo.
COLETA NACIONAL DA SOLIDARIEDADE
25 DE MARÇO - DOMINGO DE RAMOS
- Que a oferta seja resultado de um gesto concreto de renúncia
ou de sacrifício conscientemente aceito e praticado.
- O valor arrecadado será destinado a projetos que trabalham
em vista da superação da violência.
GESTO CONCRETO DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE 2018
- A distribuição dos envelopes está sendo realizada pelas Zeladoras das Capelinhas, durante a Quaresma; - Os envelopes
devem ser devolvidos pelas Zeladoras na Secretaria da Paróquia
até o dia 24/03; - A Coleta da CF será também em todas as Missas do Domingo de Ramos (sábado e domingo)
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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!
Assim afirma João Paulo II,
na Exortação Apostólica Pós
Sinodal, Christifideles Laici,
com data de 30/12/1988, sobre a
vocação e missão dos Leigos na
Igreja e no mundo, nº 2:
“De um modo especial o
Concílio, com o seu riquíssimo
patrimônio doutrinal, espiritual
e pastoral, dedicou páginas maravilhosas à natureza, dignidade, espiritualidade, missão e responsabilidade dos fiéis leigos.
Com efeito, é o próprio Senhor que, por meio deste sagrado Concílio, mais uma vez convida todos os Leigos a que se unam
a Ele cada vez mais intimamente,
e, sentindo como próprio o que é
d'Ele (cf. Fil 2, 5), se associem à
Sua missão salvadora. Ele quem

Expediente

Informativo Paroquial

(informativo mensal)
Ano 3 – Nº 31 – Março/2018
Diretor – Pe. José Hergesse
Editor e jornalista responsável – José
Benedito de Almeida Gomes (MTB
18.119)
Diagramação – Kauan Vieira Aires ME
Impressão – Jornal da Cidade de Bauru
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

ANO DO LAICATO

de novo os envia a todas as cidades e lugares aonde Ele há-de chegar (cf. Lc 10, 1) ».(3)
Trilhando os caminhos do Concílio e abrindo-se à luz das experiências pessoais e comunitárias
de toda a Igreja, os Padres, enriquecidos por Sínodos precedentes,
abordaram de forma específica e
ampla o tema: a vocação e a missão
dos leigos na Igreja e no mundo”
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

IGREJA: NATUREZA E MISSÃO
Unidade de origem
e destino comum
A Igreja, ao penetrar na
vida dos povos, não é nem
pode considerar-se nunca
uma instituição imposta de
fora, porque a sua presença
coincide com o renascimento
ou a ressurreição de cada homem em Cristo; e quem renasce
ou ressuscita em Cristo, nunca é
vítima de coação externa: pelo
contrário, sente-se livre no mais
íntimo do próprio ser, para se
encaminhar para Deus; e tudo
quando nele representa um valor, de qualquer natureza que
seja, se consolida e enobrece.
A Igreja saúda, com alegria e
acompanha com solicitude maternal todas as diretrizes e medidas, que levam, a um prudente
e ordenado desenvolvimento de
forças e tendências particulares,
apoiadas nas raízes mais profundas de cada raça, contanto que

elas se não oponham aos deveres
que derivam, para o gênero humano, da sua unidade de origem
e do destino comum". Papa João
XXIII – Carta Encíclica Mater
et Magistra, sobre recente questão social à luz da Doutrina
Cristã, nº 178-80 – 15/05/1961

CONFISSÕES E CONVERSAS
PESSOAIS COM O PADRE
3ª, 5ª e Sab - das 09h às 11:30h;
3ª, 4ª , 5ª e 6ª feira: das 14h às 17h.
Em outro horário, combinar diretamente com o Padre (pe.hergesse@gmail.com)
OBS: Às vezes, na função de
Coordenador Arquidiocesano de
Pastoral, o Padre participa de
reuniões na Arquidiocese. Seria
bom, portanto, ligar , antes,na Secretaria Paroquial – 3882-0297

– perguntando se o Padre está ou
não, atendendo nesse horário.
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A FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO DE
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Noivos: o tipo de vida
comum que se quer projetar
A preparação dos que já
formalizaram o noivado, quando a comunidade paroquial
consegue acompanhá-los com
bom período de antecipação,
deve dar-lhes também a possibilidade de individuar incompatibilidades e riscos. Assim é possível chegarem a dar-se conta de
que não é razoável apostar naquela relação, para não se expor
a um previsível fracasso que terá
consequências muito dolorosas.
O problema é que o deslumbramento inicial leva a procurar
esconder ou relativizar muitas
coisas, evitam-se as divergências,
limitando-se assim a adiar as di-

ficuldades para depois. Os noivos
deveriam ser incentivados e ajudados a poderem expressar o que
cada um espera dum eventual matrimônio, a sua maneira de entender o que é o amor e o compromisso, aquilo que se deseja do outro,
o tipo de vida em comum que se
quer projetar. Papa Francisco –
Exortação Apostólica Pós Sinodal
Amoris Laetitia, sobre o amor na
família, nº 209 – 19/03/2016

PARA REFLETIR

O Deva e o Buda
O Buda estava um dia num jardim, quando lhe apareceu um
Deva (espírito da natureza) em
figura de brâmane e vestido de
hábitos brancos como a neve, e
entre ambos se estabeleceu o seguinte diálogo, onde o Deva perguntava e Buda respondia:
– Qual é a espada mais cortante?
A palavra raivosa.
– Qual é o maior veneno? A inveja.
– Qual é o fogo mais ardente? A
luxúria
– Qual é a armadura mais impenetrável? A paciência.
– Qual é a melhor arma? A sabedoria.
– Qual é o ladrão mais perigoso?

Um mau pensamento
– Qual o tesouro mais precioso?
A virtude.
– Qual é a dor mais terrível? A má
conduta.
O Deva então faz sua última pergunta: – O que é que o fogo não
queima, nem a ferrugem consome, nem o vento abate e é capaz
de reconstruir o mundo inteiro?
Buda respondeu: – As boas ações!

Num desenvolvimento harmônico
Por isso, é necessário que, tendo
em conta os progressos da psicologia, pedagogia e didática, as crianças e os adolescentes sejam ajudados em ordem ao desenvolvimento
harmônico das qualidades físicas,
morais e intelectuais, e à aquisição
gradual dum sentido mais perfeito
da responsabilidade na própria vida,
retamente cultivada com esforço contínuo e levada por diante na verdadeira liberdade, vencendo os obstáculos
com magnanimidade e constância.
Sejam formados numa educação
sexual positiva e prudente, à medida que vão crescendo. Além disso,
de tal modo se preparem para tomar parte na vida social, que, devi-

damente munidos dos instrumentos
necessários e oportunos, sejam capazes de inserir-se ativamente nos
vários agrupamentos da comunidade humana, se abram ao diálogo com os outros e se esforcem de
boa vontade por cooperar no bem
comum. Concílio Vaticano II – Declaração Gravissimum Educationis,
sobre a educação cristã, nº 1 –
28/10/1965

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA

A
Paróquia
Sagrado Coração de Jesus já
está se preparando para as obras
da 2ª Etapa do
seu Projeto de
Reformas com diversos eventos e a venda do Carnê no valor de R$ 100,00, podendo
ser quitado em até 10 x de R$ 10, 00, na Secretaria Paroquial.
A 2ª Etapa consiste na adequação e conclusão de 2 espaços – antiga Tapeçaria Cuco – que serão destinados para
locação. As obras, porém, terão início quando a Paróquia estiver com o valor
necessário para
começar e concluir as obras,
previsto
em
mais ou menos
R$ 100 mil reais.

Contamos com a compreensão e ajuda de todos!
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM
BUSCA DA VERDADE
Os sistemas filosóficos e a Fé
No desenvolvimento do saber filosófico,
surgiram diversas escolas de pensamento;
ora, este pluralismo
impõe ao Magistério a responsabilidade de exprimir o seu
juízo sobre a compatibilidade ou incompatibilidade das

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
VER, JULGAR E AGIR
Como uma família,
sob o olhar do Criador
Na constituição pastoral Gaudium et spes, os Padres conciliares
afirmavam: « Tudo quanto existe
sobre a terra deve ser ordenado
em função do homem, como seu
centro e seu termo: neste ponto
existe um acordo quase geral entre
crentes e não-crentes ». Segundo
os crentes, o mundo não é fruto do
acaso nem da necessidade, mas de
um projeto de Deus.
Daqui nasce o dever que os
crentes têm de unir os seus esforços com todos os homens e mulheres de boa vontade de outras
religiões ou não-crentes, para que
este nosso mundo corresponda
efetivamente ao projeto divino: viver como uma família, sob o olhar
do seu Criador. Papa Bento XVI

– Cara Encíclica Caritas in Veritate, sobre o desenvolvimento
humano integral na verdade e na
caridade, º 57 – 29/06/2009

concepções de base, defendidas por essas escolas, com
as exigências próprias da palavra de Deus e da reflexão
teológica.
A Igreja tem o dever de indicar aquilo que pode existir, num sistema filosófico,
de incompatível com a sua
fé. Na verdade, muitos conteúdos filosóficos — relativos, por exemplo, a Deus,
ao homem, à sua liberdade
e ao seu comportamento ético —, têm a ver diretamente
com a Igreja, porque tocam

na verdade revelada que ela
guarda.
Quando nós, Bispos, realizamos o referido discernimento, temos a obrigação de ser «
testemunhas da verdade », no
cumprimento dum serviço humilde, mas firme, que todo o
filósofo devia prezar, em benefício da recta ratio, ou seja,
da razão que reflete corretamente sobre a verdade. Papa
João Paulo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, sobre as
relações entre Fé e Razão,
nº 50 – 14/09/1998

PARA VIVER COM SABEDORIA
O Círculo da Tolerância
Um famoso senhor com poder de decisão, gritou com um
diretor da sua empresa, porque
estava com ódio naquele momento. O diretor, chegando
em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de que estava
gastando demais, porque havia um bom e farto almoço à
mesa. Sua esposa gritou com
a empregada que quebrou um
prato. A empregada chutou o
cachorrinho no qual tropeçara.
O cachorrinho saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua,
porque estava atrapalhando
sua saída pelo portão. Essa
senhora foi à farmácia para
tomar vacina e gritou com o
farmacêutico, porque a vaci-

na doeu ao ser-lhe aplicada.
O farmacêutico, chegando
à casa, gritou com sua mãe,
porque o jantar não estava do
seu agrado. Sua mãe, tolerante, afagou-lhe seus cabelos e
beijou-o na testa, dizendo-lhe:
- Filho querido, prometo-lhe que amanhã farei os seus
doces favoritos.
Você trabalha muito, está
cansado e precisa de uma boa
noite de sono.
Vou trocar os lençóis da
sua cama por outros bem limpinhos e cheirosos para que
você descanse bem. Amanhã
você sentir-se-à melhor. Naquele momento, rompeu o círculo do ódio, porque esbarrou
com a tolerância, a doçura, o
perdão e o amor…
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ECOLOGIA: O CUIDADO DA
CASA COMUM

O planeta e o estilo
de vida consumista
A situação atual
do mundo «gera um
sentido de precariedade e insegurança,
que, por sua vez,
favorece formas de
egoísmo coletivo».
Quando as pessoas se tornam
auto-referenciais e se isolam
na própria consciência, aumentam a sua voracidade:
quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais
necessita de objetos para
comprar, possuir e consumir.
Em tal contexto, parece não
ser possível, para uma pessoa,
aceitar que a realidade lhe as-

lidades de o manter, só poderá
provocar violência e destruição
recíproca. Papa Francisco –
Carta Encíclica Laudato Si,
sobre o cuidado da Casa Comum, nº 204 – 24/05/2015

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

sinale limites; neste horizonte,
não existe sequer um verdadeiro bem comum. Se este é o tipo
de sujeito que tende a predominar numa sociedade, as normas
serão respeitadas apenas na
medida em que não contradigam
as necessidades próprias.
Por isso, não pensemos só
na possibilidade de terríveis
fenômenos climáticos ou de

ELEIÇÕES 2018 – ORIENTAÇÕES
A pessoa humana tem necessidade da vida social. Esta
não constitui para ela algo de
acessório, mas uma exigência
da sua natureza. Graças ao
contato com os demais, ao serviço mútuo e ao diálogo com os
seus irmãos, o homem desenvolve as suas capacidades, e
assim responde à sua vocação.
Sociedade é um conjunto
de pessoas ligadas de modo
orgânico por um princípio de
unidade que ultrapassa cada
uma delas. Assembleia ao
mesmo tempo visível e espiritual, uma sociedade perdura
no tempo: assume o passado
e prepara o futuro.

grandes desastres naturais,
mas também nas catástrofes
resultantes de crises sociais,
porque a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibi-

Cada comunidade define-se pelo fim a que tende e,
por conseguinte, obedece
a regras específicas. Mas «
pessoa humana é e deve ser
o princípio, o sujeito e o fim
de todas as instituições sociais». Catecismo da Igreja
Católica, nº 1879-81 - 3ª
Parte – A vida em Cristo –
A comunidade humana

Dermografia.
Do
grego dermes -pele e
grafein – escrever. Significa, portanto, a escrita
na pele. E por extensão,
toda e qualquer mancha,
sinal ou estigma impressos na pele, de forma
temporária ou permanente, resultado da ação
da mente inconsciente,
motivada por fortes emoções, como medo, cólera, sentimentos religiosos e,
até mesmo, fanatismos em
geral. É como se fosse uma “
tatuagem” ou uma ferida produzida pelo inconsciente.
A pessoa que produz o fenômeno, não sabe, porém,
que é ela a responsável pelo
ocorrido. Exemplo: Em 1961,
no Piauí, uma senhora que
participara fanaticamente da
campanha de Jânio Quadro
à presidência, brandindo uma
vassoura - que era o símbolo da campanha do candidato
- deu à luz uma criança que
trazia na fronte um sinal em
forma de vassoura. Um outro caso: uma jovem grávida
encontrou na rua um homem
sem uma das orelhas. Tamanha foi a impressão que esta

cena lhe causou e enorme
passou a ser o medo que a
criança nascesse com esse
defeito físico... Para angustia
da mãe e surpresa de todos, a
criança, de fato, nasceu sem
uma das orelhas.
Os fenômenos dermográficos, sobre tudo as feridas ou
chagas, embora, por si sós
não sejam expressão ou confirmação de santidade, estão
presentes na vida de diversos
Santos(as) da Igreja, não sem
grandes desconfortos e constrangimentos ou indizíveis sofrimentos por parte de seus
portadores. (Cf. Edvino Augusto Friderichs, Panorama
da Parapsicologia ao alcance
de todos, Edições Loyola). Continua... Pe. José Hergesse
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NO ÚLTIMO TRECHO DO CAMINHO
Papa Bento XVI, com Dom
Stefan Oster, S.D.B., atual
Bispo da Diocese de Passou,
na Província Eclesiástica de
Munique, na Alemanha, da
qual faz parte a cidade de
Marktl am Inn, onde
nasceu Bento XVI,
aos 16 de abril de 1927

Prezado Dr. Franco, comoveu-me muito ser informado que diversos leitores
do seu jornal desejam saber
como transcorro este último período da minha vida.
A respeito dessa situação,
posso, apenas, dizer que
no lento declinar das for-

OS CATÓLICOS NA RUSSIA

No último dia 29
de janeiro, o Papa
Francisco
recebeu
em visita “ Ad Limina Apostolorum” ,
os Bispos Católicos
da Federação Russa:
Dom Joseph Werth, Bispo de Novosibirsk; Dom Cyryl
Klimowicz, Bispo de Irkutsk e
Administrador Apostólico de Yuzhno-Sakhalinks; Dom Clemens Pickel, Bispo de Saratov, e Dom Paulo Pezzi, Arcebispo de Moscou.
“ Ficamos impressionados com
a cordialidade, atenção e disponibilidade com as quais o Papa nos
tratou. O encontro foi longo. Foram

duas horas de conversa com o Papa,
que se mostrou muito interessado,
antes de tudo, pela nossa vida de
Bispos. Tratamos também de assuntos pastorais concretos que são parte do nosso trabalho pastoral, junto
ao povo de Deus que nos foi confiado”, disse Dom Paulo Pezzi. Fonte:
Vatican Insider – 30/01/2018

ças físicas, interiormente me
encontro em peregrinação
em direção à Casa. Considero
uma grande graça estar cercado neste último trecho do
caminho, às vezes, um pouco
cansativo, de um amor e de
uma bondade tamanhos que
jamais poderia imaginar .
Neste sentido, considero que
a solicitação dos seus leitores

deve ser compreendida como
um acompanhamento, nesta
fase de minha vida. Por isso
não posso deixar de agradecer,
assegurando, ao mesmo tempo, a todos vocês a minha oração. Saudações! ( Papa emérito Bento XVI, em resposta a
um jornalista do jornal italiano Corriere della Sera. Fonte:
Lastampa.it – 07/02/2018)

BANDEIRA DO DIVINO

No período que vai de 01 de
abril, Domingo de Páscoa, a 20 de
maio , Solenidade de Pentecostes,
a Paróquia Sagrado Coração de
Jesus estará realizando a visita da
Bandeira do Divino às Famílias das
atuais 10 Regiões Missionárias.
ORGANIZAÇÃO
1- Os Coordenadores (as) das
Regiões Missionárias são os responsáveis pela organização da Equipe
da Visita da Bandeira do Divino,
em cada uma das Regiões Missionárias, com Leitores e Cantores.
2- Serão visitadas de 5 a 10
casas por noite, de segunda à sexta-feira, de acordo com a quantidade
de casas da Região Missionária.
3- As Equipes da Visita da Bandeira do Divino farão uso de um Folheto próprio com as orações e os
cantos que serão usados nas casas
e no trajeto de uma casa para outra.
4- Chegando num casa, o Coordenador da Equipe ou o Responsável do dia, preside a Oração de
chegada, asperge os membros e os
cômodos da casa e a oração de saída. Ao sair da casa, inicia-se um

dos cantos indicados. Assim, vão
percorrendo as casas estabelecidas
para cada noite. Na última casa da
noite, a Bandeira do Divino permanece até a noite seguinte.
5- Não é necessário que a família que recebe a Bandeira do Divino
prepare café, sucos, salgadinhos ou
outra coisa. Se a Região Missionária
achar interessante, isso poderá ser
feito no final da semana, na última
casa. Ou, então, no último dia da visita na Região Missionária.
6- Os Coordenadores (as) das
Regiões Missionárias com a Equipe
da Visita, vão receber a Bandeira
do Divino no final da Missa do dia
1º de abril, Domingo de Páscoa, às
19h. O retorno da Bandeira do Divino será no dia 20 de maio, Solenidade
de Pentecostes, na missa das 19h.
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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 - janeiro 2018

- Total de Dizimistas: 1009
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 517
- Novos Dizimistas: 12
- Total arrecadado: R$ 29.352,00
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
janeiro 2018

Entrada
1Dízimo................................................................... R$ 29.352,00
2Coleta das Missas................................................. R$ 14.694,25
3Secretaria Paroquial.............................................. R$ 2.340,60
4Capelinhas............................................................. R$ 3.178,55
5Aluguéis e Muros................................................... R$ 1.980,00
6Publicidade Informativo Paroquial........................ R$ 1.000,00
7Rendimentos bancários......................................... R$
146,32
8Carnê da Reforma – 2ª Etapa................................R$ 1.470,00
9Cesta Básica..........................................................R$
250,00
10Bazar Paroquial..................................................... R$
918,50
11Livros – Catequese............................................... R$
84,00
12Doações................................................................ R$
175,00
Total de Entrada................................................................ R$ 55.589,22
SAÍDA
1Funcionários, Encargos Sociais e GPS ................. R$
2Mitra Arquidiocesana.............................................. R$
3Côngrua ................................................................. R$
4Espórtula Diácono Luiz Carlos................................ R$
5Pastorais, Liturgia e Escritório ............................... R$
6Aquisição, Consertos, Calhas e Manutenção........ R$
7Telefone, TV e Internet ........................................ R$
8Água e Esgoto........................................................ R$
9Energia elétrica....................................................... R$
10Combustível............................................................ R$
11RPA - Limpeza das Capelas .................................. R$
12Informativo Paroquial ............................................. R$
13Casa Paroquial ...................................................... R$
14Cestas Básicas de Natal....................................... R$
15Manutenção do Relógio da Matriz.......................... R$
16MECEs Tecido........................................................ R$
17Unimed....................................................................R$
18Taxas - IPTU........................................................... R$
19Tarifas bancárias.................................................... R$
20Segurança .............................................................. R$
21WC Solidário........................................................... R$
Total de Saída................................................................... R$
Pe. José Hergesse
Pároco

11.715,26
6.867,70
2.796,07
937,00
4.742,39
6.651,66
705,05
616,84
915,49
211,43
1.960,00
1.379,00
833,46
3.907,37
300,00
494,83
642,24
361,52
244,70
150,00
3.940,00
50.372,01

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
Março – 2018

01/03 (1ª Qui): 19:30h – Região Missionária 5 – Visita às Famílias (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
02/03 (1ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência e Missa (PH)
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – Coração de Jesus (PH)
20:30h – Matriz – Via Sacra (JRG)
03/03 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
04/03 (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)
06/03 (1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
07/03 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
08/03 ( 1ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
09/03 (2ª Sex) : 05:30h - Matriz - Procissão da Penitência e Missa (PH)
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
19:30h – Matriz – Via Sacra (JRG)
10/03 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
11/03 (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)
13/03 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito – Novena (JRG)
14/03 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
15/03 ( 3ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
16/03 (3ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência e Missa (PH)
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – Via Sacra (JRG)
17/03 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
18/03 (3º 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)
20/03 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
21/03 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
19:30h – Matriz e Capela Divino Pai Eterno – Mutirão das Confissões
22/03 ( 4ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
23/03 (4ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência e Missa (PH)
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – Via Sacra (JRG)
24/03 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
SEMANA SANTA
25/03 (4º Dom): Domingo de Ramos – Coleta da CF 2018
08h – Hospital Sorocabana – Benção e Procissão dos Ramos (PH)
10h – Capela Divino Pai Eterno - Benção e Procissão dos Ramos (LCS)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PA)
19h – Matriz (PH)
27/03 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Bavária (PH)
28/03 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (JRG)
19:30h – Catedral – Missa dos Santos Óleos
29/03 (5ª Qui): Quinta-feira Santa - Missa da Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio Ministerial e Lava-pés
20h – Matriz (PH) / Capela Divino Pai Eterno (LCS)
30/03(5ª Sex): Sexta-feira Santa
06h – Matriz – Via Sacra Paroquial (PH)
15h – Matriz – Adoração da Cruz (PH)/ Capela Divino Pai Eterno (LCS)
19h – Matriz - Procissão do Senhor Morto (PH)
31/03 (5º Sab): Sábado Santo
20h – Matriz – Vigília Pascal (PH) / Capela Divino Pai Eterno (LCS)
01/04 (1º Dom): Domingo de Páscoa
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)
- (PH): Pe. Hergesse / (PA): Pe. André/(LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos Santos / (JRG): Ministro
Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA
25/03 (4º Dom): Domingo de Ramos e Coleta da CF 2018
08h – Hospital Sorocabana – Benção e Procissão dos Ramos seguida de Santa Missa, na frente da igreja Matriz / 10h – Capela Divino Pai Eterno – Benção
de Procissão de Ramos / 10:30h – Matriz – Batizado (PH) / 11h – Missa – Capela
Santo Expedito (PP) / 19h – Matriz (PH)
28/03 (4ª Qua): Quarta-feira Santa
15h – Matriz – Celebração e Bençãos (JRG) / 19:30h –
Catedral – Missa dos Santos Óleos
29/03 (4ª Qui): Quinta –feira Santa
20h – Matriz – Missa da Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio Ministerial e Lava-pés (PH) seguida de Adoração até às 24h: 22h
– RCC / 23h – Setor Juventude
20h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
30/03 (5ª Sex): Sexta-feira Santa
06h - Via Sacra Paroquial / Continuação da Adoração:
08h - Apostolado da Oração / 09h - Catequese e Crisma / 10h – Pastoral Familiar / 11h – MECEs, Liturgia e Canto Litúrgico.
OBS: Os Grupos indicados coordenam o momento de Adoração, mas a participação é de todos os paroquianos, os quais devem escolher o horário mais oportuno.
15h - Matriz - Adoração da Cruz – Coleta Terra Santa (PH)/ Capela
Divino Pai Eterno (LCS) / 19h – Matriz - Procissão do Senhor Morto
31/03 (5ºSab): Sábado Santo
20h – Matriz - Vigília Pascal e Missa da Ressurreição (PH)
/ Capela Divino Pai Eterno (LCS)
01/04 (1º Dom): DOMINGO DE PÁSCOA
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)
O Senhor ressuscitou, verdadeiramente, Aleluia!
Uma Feliz e Santa Páscoa para todos!

SEJA BEM VINDO,
PE. ANDRÉ!

Com a autorização de Dom
Mauricio Grotto de Camargo, Arcebispo Metropolitano de Botucatu, a Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, a partir deste mês de março,
aos domingos e, pelo menos em 2
Missas, passa a contar com a colaboração do Pe. André Luiz Benedito, atualmente residindo na casa de
seus pais, em Igaraçu do Tiete, SP,
enquanto conclui o Doutorado em
Teologia Dogmática.

