QUARESMA: TEMPO
DE RECONCILIAÇÃO!

SAGRADO CORAÇÃO EM FESTA!

No dia 23 de março, quarto
sábado, às 18:30h, na Matriz da
Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, sua Paróquia de origem,
Dom Carlos José de Oliveira, Bispo Diocesano de Apucarana, PR,
preside sua Primeira Missa como
Bispo. Todos estão convidados!

A Quaresma é um tempo litúrgico de 40 dias durante o qual a
Igreja chama os fiéis à penitência,
à conversão e à reconciliação ,
para que possam se preparar verdadeiramente para viver os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, celebrados na
Semana Santa.
PROGRAMAÇÃO
PAROQUIAL: 1- Nas Sextas Feiras
da Quaresma: Na Matriz –
05:30h – Procissão da Penitên-

cia e Missa; 19h – Via Sacra;
2- 27/02 – Salão Paroquial 19:30h, Encontro do Pe. Hergesse, com as Responsáveis
pela Campanha da Fraternidade nos Setores das Regiões Missionárias; 3- Dia 14 de
abril – Domingo de Ramos –
Coleta Nacional da Solidariedade. O oferta para essa Coleta que seja resultado de um
gesto de renúncia conscientemente realizado!

PASTORAL DA SOBRIEDADE

A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB – constatando a realidade destruidora
dos jovens e das famílias causada
pelas dependências químicas, sobretudo do álcool, mas das drogas
em geral, realizou a Campanha
da Fraternidade de 2001 com o
tema: “Vida Sim, Drogas Não!”.
Muitas iniciativas foram tomadas a partir das reflexões reali-

zadas. Uma delas foi a criação
da Pastoral da Sobriedade por
Dom Irineu Danelon, então Bispo
Diocesano de Lins, SP.
Na Paróquia Sagrado Coração
de Jesus estamos trabalhando em
diversas frentes na busca da Sobriedade, como estilo de vida: 1- Grupos
de Narcóticos Anônimos – 2ª feira,
das 20h às 21:30h, no Bloco A, Sala
2; 2- Alcoólicos Anônimos – Sábado, das 18h às 19h, no Bloco C, Sala
3; 3- Pastoral da Sobriedade: 5ª feira, das 19:30h às 21h, no Bloco A,
Sala 1; 5- Festas e Eventos Paroquiais: Desde 2016, que a Paróquia
deixou de fazer uso ou incentivar o
uso de bebidas alcoólicas em suas
festas e eventos pastorais; 5- Nas
quartas feiras: às 15h, na Matriz,
Missa e Benção da Sobriedade,
com a participação de dependentes
químicos e familiares.
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
EDITORIAL

PASTORAL DA MISSA

A SANTA MISSA
E OS SANTOS

- São Jerônimo (348-420),
Doutor da Igreja: “Nosso Senhor nos concede tudo o que
lhe pedimos na Santa Missa:
o que mais vale é que nos dá
ainda o que nem se quer cogitamos pedir-lhe e que, entretanto, nos é necessário”.
- São João Crisóstomo (349407), Doutor da Igreja: “A Eu-

“Para fomentar a participação
ativa, promovam-se as aclamações
dos fiéis, as respostas, a salmodia,
as antífonas, os cânticos, bem como
as ações, gestos e atitudes corporais.
Não deve deixar de observar-se, a
seu tempo, um silêncio sagrado” (
Sacrosanctum Concilium, 30).
“Sem dúvida, o povo participa
sempre ativamente e nunca de forma
puramente passiva: ‘associa-se ao

sacerdote na fé e com o silêncio, também com as intervenções indicadas
no curso da Oração Eucarística, que
são: as respostas no diálogo do Prefácio, o Santo, a aclamação depois da
consagração e a aclamação ‘Amém’,
depois da doxologia final, assim
como outras aclamações aprovadas
pela Conferência de Bispos e confirmadas pela Santa Sé’” (Redemptionis Sacramentum, 54).

FAMÍLIA NA MISSA
caristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande
paz e torna mais fácil o caminho
para a santificação”.

A EUCARISTIA E A
UNIDADE DA IGREJA

A Igreja quer manter sempre a sua unidade. Não são várias
Igrejas Católicas, mas
uma única Igreja. Por
isso mesmo, é necessário que haja uma
unidade na Liturgia. E
aqueles que presidem
as celebrações são os
primeiros que devem
vivenciar aquilo que
celebram em plena unidade com a
Igreja em todo o mundo.
Por isso mesmo, todo Presbítero (Padre) deve ser o primeiro
a aceitar e praticar as normas litúrgicas que regulam a Liturgia.
Infelizmente, em muitos casos, o

A PARTICIPAÇÃO DOS FIEIS NA MISSA

1-As crianças gostam de rezar e de participar da Missa.
2-Os pais devem, já, desde quando estão na barriga da mãe, levar seus
filhos à Missa.
3-Se durante a Missa, os pais percebem que a criança está muito agitada, e não conseguem fazer com que se aquiete, um ou o outro, pode sair
passear um pouquinho com a criança, nos fundos da igreja...
4-Enquanto possível, os pais devem conversar com a criança sobre
como deve ser seu comportamento na Missa.
5- Conversar antes de ir à Missa, na porta da igreja e quando se acomodarem em seus lugares.
6-Quando terminar a Missa ou em casa, os pais não deixem de elogiar
o bom comportamento do filho ou da filha na Missa.
7-Que as Famílias façam da Missa dominical um costume, uma
rotina completamente previsível e programada. No final de semana,
antes de tudo, a Missa!
Expediente
8-Continua válido o lema: “ FaInformativo Paroquial
mília que reza unida, permanece
(informativo mensal)
unida!”

“ SOU CATÓLICO,
SOU DE MISSA”

Rito da Missa foi totalmente desfigurado por acréscimos que visam apenas inflar o ego de quem
preside. Lembramos com carinho
a frase de Adélia Prado: “A Missa é como um poema, não suporta enfeite nenhum”.

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
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PARÓQUIA - REGIÕES
MISSIONÁRIAS
A Paróquia Sagrado
Coração de Jesus encontra-se dividida em 11
Regiões Missionárias,
cada uma com 5 ou mais
Setores. Nas Regiões
Missionárias estão sendo implantadas diversas
atividades pastorais. No
momento são 6: Coordenação Geral da Região
Missionária, MECEs, Capelinhas,
Terço nas Famílias, Novena de
Natal/CF e distribuição do Informativo Paroquial. Uma outra
atividade pastoral que está sen-

do organizada é a Bandeira do
Divino que, no Tempo Pascal,
visita as famílias da Região Missionária. Neste ano, visitou mais
ou menos mil famílias.

Região Missionária 9 – Santo Expedito

- Coordenadora: Rita Oliveira - Fone:3882-3609
- MECEs: Sonia Martins - Fone: 3815-9365
- Capelinhas: Jaiza Gonçalves - Fone: 99787-4086
- Novena/CF: Berenice - Fone: 3815-9829
- Terço nas Famílias: Vera dos Santos - Fone: 3813-2705
- Informativo Paroquial:
- Fone:
OBS - No próximo número a Região Missionária 10 – São Francisco de Assis

BENTO XVI E A IGREJA

“A Igreja - dizia Bento XVI num discurso
na Konzerthaus de Freiburg, Alemanha,
em setembro de 2011, - quando é verdadeiramente ela mesma, está sempre em
movimento, deve continuamente colocar-se a serviço da missão, que recebeu do
Senhor. E por isso deve sempre novamente abrir-se às preocupações do mundo, do
qual, na realidade, ela mesma faz parte,
dedicar-se sem reservas a tais preocupações, para continuar e tornar presente o intercâmbio sacro que teve início com a Encarnação”.

DIRETRIZES ARQUIDIOCESANAS
DE MISSÃO E PASTORAL – DAMP

3. A RENOVAÇÃO DA PARÓQUIA
– A renovação das Paróquias
no início do terceiro milênio exige a reformulação de suas estruturas, para que seja uma rede de
comunidades e grupos, capazes de
se articular conseguindo que seus
membros se sintam realmente
discípulos e missionários de Jesus
Cristo em comunhão.
– Isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo, e não se
torne uma estrutura complicada,

separada das pessoas, nem um
grupo de eleitos que olham para
si mesmos. Os melhores esforços
das Paróquias neste início do terceiro milênio devem estar na convocação e na formação de leigos
missionários. Só através da multiplicação deles poderemos chegar
a responder às exigências missionárias do momento atual.
– A V Conferência Geral é uma
oportunidade para que todas as
nossas Paróquias se tornem missionárias. O número de católicos
que chegam à nossa celebração
dominical é limitado; é imenso o
número dos distanciados, assim
como o número daqueles que não
conhecem a Cristo.
OBS: O Texto completo das
Diretrizes Arquidiocesanas encontra-se na página da Paróquia – scjbotucatu.com.br

PARA REFLETIR
O sábio e o rei

Era uma vez um rei que, há muito tempo, governava um país. Um dia, ele saiu em viagem para
algumas áreas bem distantes. Quando retornou
ao palácio, reclamou que seus pés estavam terrivelmente doloridos, porque era a primeira vez
que fazia uma viagem tão longa e que havia muitos pedregulhos pela áspera estrada.
Ele ordenou a seus servos que cobrissem toda
a estrada, por todo o país com couro.
Definitivamente, essa obra necessitaria de milhares de vacas esfoladas e custaria uma quantia enorme de dinheiro.
Então, um dos mais sábios entre os criados ousou falar ao rei:
- Por que o rei tem que gastar essa quantia desnecessária de dinheiro?
Por que, simplesmente, não manda cortar um pequeno pedaço de couro
para cobrir seus pés?
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A CAMPANHA DA FRATERNIDADE O QUE SÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
bem-estar, a dignidade, por meio de
E SUA MISSÃO – CNBB

A Campanha da Fraternidade,
realizada no Brasil durante o Tempo Litúrgico da Quaresma, mas
que se estende pelo ano inteiro,
tem por finalidade:
- Despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade em relação a um
problema concreto que envolve a
sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho.
- Educar para a vida em fraterni-

dade, com base na justiça e no amor,
exigências centrais do Evangelho.

OBJETIVO GERAL DA CF 2019
“Estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de
Deus e da Doutrina Social da Igreja
para fortalecer a cidadania e o Bem
Comum, sinais de fraternidade”.

FUNDAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado Brasileiro.
2. Exigir ética na formulação e concretização das Políticas Públicas.
3. Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de Políticas Públicas.
4. Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos sociais aos
mais frágeis e vulneráveis.
5. Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes de Governo se
consolidem como Políticas Públicas de Estado.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
JUSTIFICATIVA
“A Igreja 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 vida da argumentação racional
e deve despertar as forças espirituais, sem as quais a justiça não poderá
afirmar-se nem prosperar. A sociedade justa não pode ser obra da Igreja;

- São ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos
os cidadãos possam ter vida digna.
São soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. É a ação do Estado que busca
garantir a segurança, a ordem, o

ações baseadas no direito e na justiça.
- Políticas Públicas não é somente a ação do governo, mas também a relação entre instituições e
os diversos atores individuais ou
coletivos, envolvidos na solução
de determinados problemas.
- Para isso devem ser utilizados
princípios, critérios e procedimentos que podem resultar em ações,
projetos ou programas que garantam ao povo os direitos e deveres
previstos na Constituição e outras
leis”. (Dom Leonardo Steiner
– Secretário Geral da CNBB Apresentação da CF 2019)

deve ser realizada pela Política. Mas
toca à Igreja, e profundamente, o empenhar-se pela justiça”. (Bento XVI,
Deus Caritas Est, n. 28)

- A DIGNIDADE HUMANA.
Todo ser humano, como membro da
família humana, possui uma dignidade inata, seja qual for a situação
em que este se encontre. Portanto,
a dignidade humana deve ser reconhecida e não atribuída.
- O RESPEITO À VIDA. A
primeira e mais imediata exigência
da dignidade humana é o respeito
à vida, levando a se reconhecer

o direito à vida, entendido como
princípio fundamental e anterior
aos demais: significa nascer, viver
e morrer com dignidade.

POLÍTICAS PÚBLICAS

São ações e
programas que
são desenvolvidos
pelo Estado para
garantir e colocar
em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e
em outras leis

Informativo Paroquial
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

TEXTO BASE: VER A REALIDADE
- O tema da Campanha da Fraternidade deste ano impacta na
vida dos brasileiros, sobretudo dos
mais vulneráveis. Falar de “Políticas Públicas” não é falar de “política” ou de “eleições”, mas significa
se referir a um conjunto de ações a
serem implementadas pelos gestores públicos, com vistas a promover

TEXTO BASE: AVALIAR A
REALIDADE À LUZ DA FÉ

- Os Profetas no Antigo Testamento lutaram pela Justiça. Sensíveis à Palavra de Deus, enfrentaram os muitos problemas que
ameaçavam o povo simples em
sua tentativa de buscar uma sobrevivência digna. Nesse sentido,
chegam a denunciar o funcionamento dos tribunais, criticando
práticas como o suborno, o perjúrio (juramento falso ou não cumprir um juramento), o desinteresse
pelas causas dos pobres e a exploração dos mais necessitados. Denunciam, ainda, que legisladores,
juízes e funcionários da corte insistam em uma interpretação das leis
a seu próprio favor (Is 10,1-4)
- Nos Evangelhos nós vemos
como Jesus se interessa por cada
situação humana que Ele encontra,
participando da realidade dos homens e das mulheres de seu tempo, com um confiança plena na ajuda do Pai. Os discípulos que vivem
com Jesus, as multidões que O

encontram, veem a sua reação aos
problemas mais diversos, veem
como Ele fala, como se comporta,
veem Nele a obra do Espírito Santo, a ação de Deus. Nele, anúncio
e vida de entrelaçam: Jesus age e
ensina, começando sempre a partir
de uma relação íntima com DeusPai e atento aos sofrimentos dos
homens e mulheres.
- A Doutrina Social da Igreja
evidencia a necessidade de uma
participação ativa e consciente
dos cristãos leigos e leigas na vida
da sociedade, sendo esse um de
seus princípios permanentes.

o Bem Comum, na perspectiva dos
mais pobres da sociedade.
- Refletir sobre Políticas Públicas é importante para entender a
maneira pela qual elas atingem
a vida cotidiana, o que pode ser
feito para melhor formata-las e
quais as possibilidades de se
aprimorar sua fiscalização.
- Historicamente, a Humanidade

superou diversas dificuldades com
ações e decisões coletivas, portanto podemos afirmar que a participação é essencial no desenvolvimento das sociedades. Portanto, estar
presente nos espaços e canais de
participação cidadã é ser protagonistas da execução das Políticas
Públicas e fazer ouvir as demandas
e as necessidades da população.

TEXTO BASE: AGIR TRANSFORMANDO A REALIDADE
- Como cristãos, somos
convidados a participar da
discussão, elaboração e
execução das Políticas
Públicas. E fazemos isso,
porque somos Discípulos
Missionários, anunciadores de um novo Reino,
Reino de Deus.
- A elaboração e o controle social das Políticas
Públicas pode ser feito com
a participação sistemática
nos Conselhos de Direitos, Audiências Públicas,
no Fóruns, nas Pastorais
Sociais, nas Associações de Bairro,
nas Escolas de Fé e Política, nos
Partidos Políticos, entre outros.
- A sociedade civil organizada, as comunidades, movimentos e pastorais não podem se
calar diante dos desmandos, escândalos e desrespeito com que

os agentes políticos e as grandes corporações têm apresentado ao “ cuidar” do que é público.
Por essa razão e pelo rosto de
Deus que se manifesta junto aos
empobrecidos, precisamos ter
coragem e agir com efetiva participação nos processos políticos.

CONCLUSÃO
A Campanha da Fraternidade 2019 é um convite para uma maior participação das pessoas
na elaboração e na implementação de Políticas
Públicas – Moradia, Trabalho, Saúde, Educação, Segurança, Transporte... - , projetando,
assim, o presente e o futuro do Brasil, amparado
no Direito e na Justiça, livre das desigualdades
que atingem os mais pobres.
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!
Como, quando e por que surgiu a
Parapsicologia?
Parapsicologia é uma palavra
que se compõe de três termos gregos:
Para – à margem; psico – alma, mente, espírito; e logia, de logos – palavra, estudo. Ou seja, a ciência que estuda os fenômenos que se encontram
à margem da Psicologia, que não são
estudados pela Psicologia.
A Psicologia, como ciência autônoma que estuda as funções mentais e
o comportamento, nasceu na segunda
metade do séc. XIX (1800), quando,
como ainda hoje, imperava o positi-

vismo, limitando o campo da Ciência
aos fenômenos passíveis de serem
examinados e experimentados em
laboratório. Tudo aquilo que fugisse
deste rígido controle experimental não
seria considerado objeto da Ciência.
Em outras palavras: somente se-

A IGREJA CATÓLICA NA CHINA

A reconciliação entre as Comunidades Católicas da China, tão desejada pela Igreja Católica, vem se
tornado, cada vez mais, uma realidade, sobretudo com o Acordo China
– Santa Sé. Um exemplo dessa nova
situação é o fato ocorrido na diocese
de Xantou, onde os 2 Bispos, o mais
velho, até pouco tempo atrás, não era
reconhecido pelo Governo chinês, e o
mais jovem, encontrava-se excomungado pela Igreja, porque foi ordenado
Bispo, sem a aprovação do Papa.
No dia 22 de janeiro de 2019, aconteceu a transmissão de função na cate-

Dom Pedro Zhuang, 88, Bispo Emérito
de Xantou, na China, com o atual Bispo
Diocesano , Dom José Huang, 52.

dral de Xantou, numa Missa, de início
presidida por Dom Pedro, agora, Emérito, e, depois, conduzida por Dom José
Huang, atual Bispo Diocesano. Fonte:
Vatican Insider – 29/01/2019

PASTORAL FAMILIAR – EQUIPE DE CERIMONIAL
A Pastoral Familiar da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus está
organizando a Equipe de Cerimonial para ajudar nas celebrações do
Sacramento do Matrimônio. São,
pelo menos, 5 casais que estarão
recebendo e orientando os noivos e
seus pais, padrinhos e convidados,

conduzindo a celebração, a partir
de um folheto próprio, e assumindo os Cantos que serão executados durante a Celebração. Horários
dos Casamentos: sexta-feira: 20h /
Sábado: 11h e 20h. Casal Coordenador Paroquial: Amanda Gomes e
Daniel Gouveia - Fone: 99721-0838

riam objetos da Psicologia os fatos
da mente humana que apresentassem a mesma regularidade e repetibilidade dos fenômenos da Física
e da Química. Por isso, a Psicologia, limitou-se, até hoje, ao estudo e
mensuração do comportamento humano observável.
E as manifestações da mente humana, as mais legítimas, mais sutis,

foram rejeitadas como não pertencentes ao objeto da Ciência. Assim,
a Psicologia, vítima do positivismo, nasceu escrava, claudicante! É
como se fosse uma águia que anseia
por voar nas alturas e é acorrentada
ao toco de uma árvore. Continua...
(Cf. Benjamin Bossa, Parapsicologia, o poder da mente e os mistérios
da vida, edições Loyola)

ASIA BIBI: FOI LIBERTADA!

A Corte Suprema do Paquistão,
no dia 29 de janeiro de 2019, confirmou a absolvição de Asia Bibi,
uma mulher católica, casada, mãe
de duas filhas, que em 2010, havia
sido condenada à pena de morte

por presumida blasfêmia contra
preceitos muçulmanos.
Segundo o advogado de Asia
Bibi, Khail Tahir, “ os Juizes se
comportaram de modo impecável.
Defenderam a legalidade, a justiça e o Estado de Direito. Estamos satisfeitos, aguardando com
confiança o momento em que Asia
Bibi partirá para o Canadá, país
que lhe concedeu asilo político,
e onde já se encontram o esposo
Ashiq e as duas filhas”. Fonte:
Vatican Insider – 29/01/2019

PAPA FRANCISCO E OS EMIRADOS ÁRABES

Acolhendo o convite da Igreja
Católica local e do Xeique Mohammed bin Zaved al Nahyan, Príncipe
hereditário de Abu Dhabi, o Papa
Francisco esteve nos Emirados Árabes, de 3 a 5 de fevereiro de 2019,
participando do Encontro Interreligioso Internacional dedicado à Fraternidade Universal.
Disse Dom Hinder: “A visita do
Papa constitui um passo à frente
muito importante no diálogo entre
Cristãos e Muçulmanos e contribui
em vista do conhecimento mútuo.
Um primeiro fruto é a atmosfera
serena que estamos vivendo nestes
dias de espera.” Fonte: Vatican Insider – 31/01/2019

Dom Paulo Hinder, Frei
capuchinho suíço, desde
2003, é o Vigário
Apostólico na Arábia
Meridional
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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
Janeiro 2019

- 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 2019

- Total de Dizimistas: 1.085
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 496
- Novos Dizimistas: 06
- Total arrecadado: R$ 31.397,00

ATENDIMENTO PAROQUIAL

- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h /
Sábado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: : Gabriely
e Cidinha.
- 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$ 31.397,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 16.939,00
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$ 2.294,00
4-Capelinhas..................................................................... R$ 3.309,40
5-Aluguéis e Muros........................................................... R$ 3.144,00
6-Publicidade Informativo Paroquial................................. R$ 1.000,00
7-Rendimentos bancários.................................................. R$
384,21
8-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$ 1.155,00
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$
711,00
10-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$ 1.590,00
11-Livros da Catequese.................................................... R$
204,00
12-Doações....................................................................... R$
815,00
Total de Entrada................................................................ R$ 62.942,61
SAÍDA
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$
3-Côngrua do Pároco......................................................... R$
4-Espórtula Diác. Luiz Carlos............................................. R$
5-Espórtula Pe. André ........................................................ R$
6-Báculo – Mons. Carlos..................................................... R$
7-Pastorais, Liturgia e Escritório......................................... R$
8-Ópa dos MECEs.............................................................. R$
9-Cestas de Natal Famílias Carentes................................. R$
10-Aquisição, Consertos e Manutenção............................ R$
11-Telefone, TV e Internet ............................................... R$
12-Água e Esgoto............................................................... R$
13-Terreno Divino Pai Eterno (7/16)................................... R$
14-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e Capelas).. R$
15-Energia elétrica.............................................................. R$
16-Combustível................................................................... R$
17-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$
18-Informativo Paroquial .................................................... R$
19-Casa Paroquial ............................................................. R$
20-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
21-Unimed.......................................................................... R$
22-Tarifas bancárias........................................................... R$
23-Segurança ..................................................................... R$
24-Reforma – 2ª Etapa........................................................ R$
Total de Saída................................................................... R$
Pe. JoséHergesse
Pároco

14.976,11
7.009,10
2.831,02
954,00
1.300,00
7.612,00
4.256,25
1.820,00
5.533,40
855,60
585,92
711,61
5.000,00
275,94
754,55
540,76
1.720,00
1.517,00
511,65
300,00
694,39
196,90
150,00
26.182,65
86.288,85

Marcelo Aguiar
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

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA

março – 2019

01/03 (1ª Sex): 19:30h – Matriz - Coração de Jesus (PH)
02/03 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (JRG)
18:30h – Matriz (PH)
19h – Capela Divino Pai Eterno ( JA )
03/03 (1º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
06/03 (1ª Qua): Quarta Feira de Cinzas e Abertura da CF 2019
19:30h – Matriz (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
07/03 (1ª Qui): 19:30h – Região Missionária 1 ( P )
08/03 (2ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência (PH)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (JRG)
09/03 ( 2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (LCS)
19h – Capela Divino Pai Eterno ( EG )
10/03 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
12/03 (2 Ter): 19:30h – Campos de Holambra (PH)
19:30h – Região Missionária 2 (PV )
19:30h – Região Missionária 4 (PC )
13/03 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
15/03 (3ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência (PH)
16/03 ( 3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
19h – Capela Divino Pai Eterno (JA )
17/03 (3º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
19/03 (3ª Ter): 19:30h – Ordenação Episcopal de Mons. Carlos – Lençóis Pta.
19:30h – Região Missionária 8 (JRG)
20/03 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
19:30h – Região Missionária 6 (PV)
21/02 (3ª Qui): 19:30h – Região Missionária 5 ( P)
19:30h – Região Missionária 7 (PC)
22/03 (4ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência (PH)
23/03 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz – Dom Carlos José de Oliveira
19h – Capela Divino Pai Eterno (EG )
24/03(4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito ( CJ )
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
26/03 (4ª Ter): 19:30h – Região Missionária 9 ( PV )
19:30h – Região Missionária 10 (JRG)
27/03 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
28/03 (4ª Qui): 19:30h – Região Missionária 3 (P)
29/03 (5ª Sex): 05:30h – Matriz – Procissão da Penitência (PH)
- MISSAS: (PH): Pe. Hergesse / (CJ): Côn. Joinville/ (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos Santos/ (JRG): MEP José Roque Gasperini / (P): MEP
Palhinha; (PC): MEP Paulo Camargo; (PV): MEP Paulo Volpato; (JA ): MEP
José Antônio / (EG): MEP Émerson Gamito.

Conclusão da reforma do Muro e Calçada da Ten. João Francisco – Fevereiro 2019

CONSELHO MISSIONÁRIO
DE PASTORAL PAROQUIAL CMPP
Sob a presidência do Pároco, serão realizadas as seguintes reuniões do CMPP:
- Dia 13/03 (2ª Qua): 19:30h – Auditório - Setor Regiões Missionárias (Coordenadores Paroquias das Regiões Missionárias, MECs, Capelinhas, Novena/
CF, Terço nas Famílias, Informativo Paroquial e Bandeira do Divino)
- Dia 20/03 (3ª Qua): 20h – Auditório – Setor Pastorais Sociais (Coordenadores Paroquiais da Pessoa Idosa, Sobriedade, Ecologia, Fé e Política, Campanha da
Fraternidade, Bingo dos Idosos, Grupo de Idosos de 5ª feira, Grupo de Apoio aos
portadores de Depressão, Alfabetização de Adultos e Grupo Presença Amiga)
- Dia 24/03 (4º Dom): 20h – Auditório – Setor Juventude ( Coordenadores Paroquiais dos Grupos Peregrinos do Amor, JUPAC, Elo, MEJ e Juventude Missionária)
- Dia 08/04 (2ª Seg): 20h – Salão Paroquial – CMPP Ampliado com a presença de todos os Coordenadores Paroquiais.

