
DIA DE FINADOS: SAUDADE E ESPERANÇA!
Os primeiros vestígios de uma 

comemoração coletiva de todos os 
fiéis defuntos são encontrados em 
Sevilha (Espanha) no séc. VII, em 
Fulda (Alemanha) no séc. IX. A 
comemoração oficial dos falecidos 
é devida ao abade de Cluny, santo 
Odilon, em 998, mas, muito antes, 
em toda parte se celebrava a festa 

de Todos os Santos e o dia seguin-
te era dedicado a memória dos 
fiéis falecidos. Mas o fato de que 
milhares de mosteiros beneditinos 
dependessem de Cluny favoreceu 
a ampla difusão da comemoração. 
Depois em Roma, em 1311, foi 
sancionada oficialmente a memó-
ria dos falecidos.

NOVEMBRO: MÊS DO DÍZIMO!
Está sendo realizada a primeira 

fase do trabalho de estruturação 
da Pastoral do Dízimo na Arqui-
diocese de Botucatu. O Assessor 
Arquidiocesano da Pastoral, Pe. 
Tarcísio César de Oliveira, Páro-
co da Paróquia-Santuário Santa 
Terezinha, em Cerqueira César, 
SP,  está visitando as Regiões Pas-
torais e realizando reuniões com os 
coordenadores paroquiais e pro-
movendo tardes  formação para os 
agentes da Pastoral do Dízimo. 

No mês de novembro, todas 
as Paróquias da Arquidiocese 
de Botucatu estarão refletindo 
sobre o Dízimo!  

GRUPO PRESENÇA AMIGA
Uma iniciativa da Paróquia Sa-

grado Coração de Jesus, situada 
na Vila dos Lavradores, em Botu-
catu, SP, sem fins confessionais e 
aberta à participação de pessoas 
das  diversas denominações reli-
giosas, desde que estejam de acor-
do com as orientações e procedi-
mentos estabelecidos pela UNESP.

A finalidade é a de exercer a 
função de Acompanhante de pa-
cientes da UNESP que,  por causa 
da situação de  pobreza, de aban-
dono ou de 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.

A Equipe, com identificação 
própria,  terá uma Coordenação 

ligada à Paróquia Sagrado Co-
ração de  Jesus e será  orientada 
pela Coordenação da Assistência 
Social da UNESP.  

Conforme solicitação, o proje-
to já foi apresentado à Diretoria 
da Faculdade e, no momento, es-
tamos aguardando pela sua pos-
sível aprovação, e, assim, darmos 
início às atividades. 
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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!

Na sequência algumas 
orientações do Diretório Arqui-
diocesano da Pastoral dos Sa-
cramentos – dApS -  sobre o 
Sacramento do Batismo:

- A inscrição para o Batis-
mo seja feita com antecedên-
cia na Secretaria Paroquial da 
Paróquia onde a criança será 
batizada, com a apresentação 
da certidão de nascimento da 
criança e Certificado atualizado 

da Preparação para o Batismo 
dos Pais e dos Padrinhos.

- Os Padrinhos  sejam  ba-
tizados na Igreja Católica, com 
16 anos completos, tenham  
feito a 1ª eucaristia,  crismados 
e, se coabitando maritalmente,  
casados no religioso.

- A Transferência assinada 
pelo Pároco se faz necessária 
somente quando o batizado for 
realizado numa Paróquia que 
não pertence à Arquidiocese.

- Tenha-se o máximo cuida-
do no sentido de evitar todo e 
qualquer tipo de privilégio, não 
incentivando ou aceitando, por 
isso mesmo, o Batismo em resi-
dências ou capelas particulares.

Que Deus nos ajude e Se-
nhora Santana nos proteja! E 
que  o nosso coração seja cada 
vez mais parecido com o Cora-
ção de Jesus!

Sempre agradecido!
pe. José Hergesse – pároco  
e-mail: jhergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

CATEQUESE PAROQUIAL  2018
Durante o mês de janeiro serão realizadas  

as inscrições para as diversas etapas da Ca-
tequese Paroquial 2018:

Aos sábados, das 09:30h às 
10:30h, nas Salas do Catebrin-
cando,  para crianças com idade 
de  6 e 7 anos. Coordenação 
paroquial: Gisela Alessandra 
Daroz - Fone: 99671-8282         

PRIMEIRA EUCARISTIA
 Aos sábados, das 09:30h 

às 11h e nas quartas-feiras, 
das 18:30h às 20h, nas salas 
dos Blocos 2 e 3,  com crianças  
a partir de  8 anos completos. 
São 3 anos de preparação. As 
crianças com idades maiores 

ou adolescentes com até 13 anos poderão também fazer a Inscri-
ção. Serão formados grupos de acordo com a idade. 
- Coordenação 1º Ano:  Eda Leticia Grassi Barbosa - Fone: 99605-2990               
- Coordenação 2º Ano: Renata Angélica Pilan - Fone: 99798-0252                 
- Coordenação 3º Ano: Adriana Nogueira Mello - Fone: 99759-0976
- Coordenação paroquial: Ângela Maria Caetano - Fone: 3354-1204

1-PERSEVERANÇA. 
Aos sábados, das 09:30h 

às 11h, nas salas do Bloco 1. 
Às quartas-feiras, das 18:30h 
às 20h, nas salas do Bloco 2.

 Aos Sábados e Domingos 
das 10h às 11:30h, nas salas 
do Bloco 1,  e às Quartas-feiras, 
das 18:30h às 20h, no Bloco 2.

Coordenação paroquial: 
Raquel e Mauricio Frossard   - 
Fone:  98122-6000
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

A responsabilidade 
de perseguir o Bem 
Comum compete, não 
só às pessoas consi-
deradas individual-
mente, mas também 
ao Estado, pois que o 
bem comum é a razão 
de ser da autoridade política. Na 
verdade, o Estado deve garantir 
coesão, unidade e organização à 
sociedade civil da qual é expres-
são, de modo que o Bem Comum 
possa ser conseguido com o con-
tributo de todos os cidadãos.

 O indivíduo humano, a famí-
lia, as corpos intermédios não 
são capazes por si próprias de 
chegar ao seu pleno desenvol-

vimento; daí serem necessárias 
as instituições políticas, cuja 
finalidade é tornar acessíveis 
às pessoas os bens necessários 
— materiais, culturais, morais, 
espirituais — para levar uma 
vida verdadeiramente humana. 
O fim da vida social é o Bem Co-
mum historicamente realizável.  
Compêndio da Doutrina Social 
da Igreja, nº 168.

MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO DE  
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

A prudência é a virtude que dis-
põe a razão prática para discernir, 
em qualquer circunstância, o nos-
so verdadeiro bem e para esco-
lher os justos meios de o atingir. 
«O homem prudente vigia os seus 
passos» (Pr 14, 15). «Sede ponde-
rados e comedidos, para poderdes 
orar» (1 Pe 4, 7). A prudência é a 
«reta norma da ação», escreve 
São Tomás seguindo Aristóteles. 
Não se confunde, nem com a timi-
dez ou o medo, nem com a duplici-
dade ou dissimulação. É chamada 
«auriga virtutum – condutor das 
virtudes», porque guia as outras 
virtudes, indicando-lhes a regra e 
a medida. É a prudência que guia 

imediatamente o juízo da consci-
ência. O homem prudente decide 
e ordena a sua conduta segundo 
este juízo. Graças a esta virtude, 
aplicamos sem erro os princípios 
morais aos casos particulares e 
ultrapassamos as dúvidas sobre o 
bem a fazer e o mal a evitar. Cate-
cismo da Igreja Católica – 3ª Parte 
– As Virtudes, nº  1806

PARA REFLETIR
Era uma vez um cavalo que, 

em pleno inverno, desejava o 
regresso da primavera.

– Ah, como sinto saudades 
de comer a erva fresca que 
nasce na primavera! A prima-
vera chegou e o cavalo teve 
sua erva fresca, mas começou 
a trabalhar bastante porque 
era época da colheita.

– Quando chegará o verão? Já 
estou farto de passar o dia inteiro 
puxando o arado! 

Chegou o verão, mas o traba-
lho aumentou e o calor tornou-se 
muito forte.

– Oh, o outono! Estou ansioso 
pela chegada do outono! dizia o 
cavalo, convencido de que naquela 

estação terminariam seus males.
Mas no outono teve que carregar 

lenha para que seu dono estivesse 
preparado para enfrentar o inverno. 

Quando o inverno chegou no-
vamente, o cavalo pode final-
mente descansar e  compreendeu 
como tinha sido fantasioso tentar 
fugir do momento presente.

Aos sábados, das 14h às 
18h e às quintas-feiras, das 
19:30h às 21:30h, no na sala 
1 do Bloco 1 

Coordenação Paroquial: 
Fernando Mello – Fone: 
3882-3470/99810-5827 

 Para aquelas pessoas, 
com mais de 16 anos que 
pedirem o Sacramento do 
Batismo. Concluído o tem-
po de preparação recebem 
no mesmo dia os Sacra-
mentos do  Batismo, da 

Crisma e da Eucaristia. Coordenação Paroquial: Eleni e 
José Roque Gasperini – Fone:  3882-5897
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

 A comunhão 
conjugal carac-
teriza-se não 
só pela unidade  
mas também pela 
sua indissolu-
bilidade: «Esta 
união íntima, já 
que é dom recí-
proco de duas 
pessoas, exige, 

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM 
BUSCA DA VERDADE

As novas circunstân-
cias afetam a própria 
vida religiosa. Por um 
lado, um sentido crítico 
mais apurado purifica-a 
duma concepção mági-
ca do mundo e de certas 
sobrevivências supersti-
ciosas, e exige cada dia 
mais a adesão a uma fé 
pessoal e operante; des-
ta maneira, muitos che-
gam a um mais vivo sen-
tido de Deus. 

Mas, por outro lado, 
grandes massas afas-
tam-se praticamente da 
religião. Ao contrário do 
que sucedia em tempos 
passados, negar Deus ou 
a religião, ou prescindir 
deles já não é um fato 

escala a literatura, a arte, a inter-
pretação das ciências do homem e 
da história e até as próprias leis 
civis; o que provoca a desorienta-
ção de muitos. Concílio Vaticano 
II – Constituição Pastoral Gau-
dium et Spes, sobre a Igreja no 
mundo atual, nº 7 – 07/12/1965

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – AS RELIGIÕES

uma religião e passar a uma outra. 
Ou então, permanecer sem religião.
3- Quando uma pessoa decide se-
guir uma determinada religião, ela 
passa a orientar a sua vida, segun-
do os ensinamentos dessa religião. 
Como também colaborar economi-
camente para que a mesma possa se 
manter e realizar seus objetivos.
4- Toda pessoa, independente da 
religião que professa ou não, é 
chamada a ser educada e viver 

a vida na verdade, na justiça, na 
honestidade e na solidariedade 
com os mais necessitados.
5- As Religiões devem ensinar aos 
seus membros o respeito pela reli-
gião dos outros e a necessidade de 
uma convivência fraterna e serena.
6-Todas as religiões devem co-
laborar para que a paz reine no 
coração das pessoas, das famí-
lias, dos grupos religiosos e da 
Humanidade inteira.

sos dias, consideram difícil 
ou mesmo impossível ligar-se 
a uma pessoa por toda a vida 
e a quantos, subvertidos por 
uma cultura que rejeita a in-
dissolubilidade matrimonial e 
que ridiculariza abertamente 
o empenho de fidelidade dos 
esposos, é necessário reafir-

mar o alegre anúncio da for-
ma definitiva daquele amor 
conjugal, que tem em Jesus 
Cristo o fundamento e o vigor. 
Papa João Paulo II – Exor-
tação Apostólica Familiaris 
Consortio – Sobre a função da 
família no mundo de hoje, nº 
20 – 22/11/1981

1- As religiões são cami-
nhos e têm como objetivo 
fornecer estrutura interior 
para suportar as dificulda-
des da vida e ajudar os se-
res humanos a se tornarem 
pessoas melhores.
2- A pessoa é livre de es-
colher a religião que qui-
ser. Como é livre também 
de deixar, em consciência, 

do mesmo modo que o bem 
dos filhos, a inteira fidelida-
de dos cônjuges e a indisso-
lubilidade da sua união».

É dever fundamental da 

Igreja reafirmar  vigorosa-
mente - como fizeram os Pa-
dres do Sínodo - a doutrina 
da indissolubilidade do ma-
trimônio: a quantos, nos nos-

individual e insólito: hoje, com 
efeito, isso é muitas vezes apresen-
tado como exigência do progresso 
científico ou dum novo tipo de hu-
manismo. 

Em muitas regiões, tudo isto 
não é apenas afirmado no meio 
filosófico, mas invade em larga 
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

A Telergia, a  energia gerada 
pela mente ou energia neurop-
síquica, produz uma  “ descarga 
elétrica”, que na Parapsicolo-
gia, é conhecida como Psicor-
ragia. Alguns Fenômenos Pa-
rapsicológicos são, de acordo 
com a Parapsicologia,  resulta-
do dessas descargas elétricas. 
Um outro exemplo: 

Ectoplasmia. É um termo que 
deriva do grego ectós – fora, e 
plasma – coisa modelada, plas-
mada. É uma condensação da 
Telergia ou energia psiquica 
que se exterioriza geralmen-
te de forma vaporosa, saindo 
de qualquer parte do corpo da 
pessoa parapsicologicamente 
dotada. A exteriorização assu-
me as mais variadas formas, 
geralmente de cor esbranque-
cida, cinzenta ou escura. 

A Telergia é exteriorizada de 
forma gradual, progressiva e é  
reabsolvida pelo paranormal 

logo após executada a tarefa. 
Se alguém quiser segurá-la, ela 
se esvai, escapa... Se cortada, 
quem geme de dor é a pessoa 
dotada, autora do fenômeno. 

E quando a Telergia conden-
sada e exteriorizada modela um 
vulto completo de pessoa, ani-
mal ou coisa, leva o nome de Fan-
tasmogênese, que significa gera-
ção, produção de fantasmas. Os 
fantasmas, no sentido popular, 
como os que povoam os caste-
los e as casas mal-assombradas, 
não existem na realidade; segun-
do a Parapsicologia não passam, 
na verdade, de uma projeção, 
exteriorizaçaõ ou alucinação da  
Telergia. Ou seja, é  sempre re-
sultado da ação inconscinte de 
alguém, em carne e osso, que 
está ali por perto. ( Cf. Benjamim 
Bossa, Parapsicologia – O poder 
da mente e os mistérios da vida, 
Edições Loyola, 1997). Conti-
nua... Pe. José Hergesse

- “Daí a necessidade de dar prio-
ridade, nos programas pastorais, 
à valorização da Missa dominical. 
Temos de motivar os cristãos para 
que participem dela ativamente 
e, se possível, melhor ainda com a 
família. A assistência dos pais com 

seus filhos à celebração eucarís-
tica dominical é uma pedagogia 
eficaz para comunicar a fé e um 
estreito vínculo que mantém a 
unidade entre eles.  Diretório 
Arquidiocesano da Pastoral dos 
Sacramentos. Continua...

VIVER COM SABEDORIA

Inferno e céu 
Mestre e Discípulo foram até 

uma região onde havia fartura de 
arroz, mas os habitantes daquele 
lugar possuíam talas em seus bra-
ços, o que os impedia de levarem o 
alimento à própria boca. No meio 
daquela fartura, passavam fome e 
eram fracos e subnutridos!

– Veja! – Disse o Mestre – Isto 
é o Inferno.

Em seguida, o Mestre guiou o 
Discípulo para uma região próxi-
ma e mostrou que nela também 
havia fartura de arroz e as pesso-
as também tinham os braços ata-
dos a talas, mas eram saudáveis 
e bem nutridas, pois um levava 
o arroz à boca do outro, em um 
processo de interdependência e 
cooperação mútua.

– E isto é o Céu.
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PAPA FRANCISCO: COM 
SAUDADES DO BRASIL!

cheios de esperança e firmes 
na fé, deem o testemunho de 
que o amor manifestado na so-
lidariedade e na partilha é mais 
forte e luminoso que as trevas 
do egoísmo e da corrupção.

Com saudades do Brasil!  
Concedo-lhes a bênção apostó-
lica pedindo a Nossa Senhora 
Aparecida que interceda por to-
dos nós! Que assim seja. Papa 
Francisco -  Roma - 12/10/2017

NA CHINA: UMA IGREJA 
SEPARADA DO PAPA?

Dom José Shen Bin, Bispo
diocesano de Haimen, na China

Vatican Insider: O Governo 
Chinês o reconhece como Bis-
po, e a sua nomeação e orde-
nação aconteceu com o pleno 
consentimento da Santa Sé...

Dom José Shen Bin: Na 
atual fase da história chine-
sa muitas coisas mudaram e 
ainda estão mudando. À vinte 
anos atrás, não podíamos re-
zar publicamente pelo Papa. 
Agora, em cada Missa reza-
mos pelo Papa Francisco. E 
não somente isso: seguimos 
o seu Magistério. Nos grupos 
WeChat (network mais usado 
pelos chineses)são publicados 
todos os dias as Homilias de 
Santa Marta, as Audiências das 

quartas-feiras e outros seus 
discursos... Celebramos com 
intensidade  o Ano Paulino, 
convocado pelo Papa Bento 
XVI. O mesmo aconteceu com 
o Ano da Misericórdia, com o 
Papa Francisco...

PASTORAL DO BATISMO
Seguindo o Diretório Arqui-

diocesano da Pastoral dos Sa-
cramentos, a Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, está organi-
zando suas atividades a partir 
dos 3 pontos de uma Pastoral 
do Batismo, numa dimensão 
Missionária: Cuidar, Acolher e 
Procurar. Desse modo foram 
organizadas as 4 Equipes: 

- BATISMO – PRÉ:  Visitar 
mensalmente  as famílias “grá-
vidas”,   com momentos de ora-
ção com a família  e  apresen-
tação das orientações  básicas 
sobre o Batismo, como exem-
plo,  a questão dos Padrinhos -  
Coordenação: Silmara e Hero 
Panhoza - Fone: 991419272

-BATISMO – PREPARA-
ÇÃO:       São  2 Equipes com 
duas possibilidades de prepara-
ção: 1º sábado, das 19:30h às 
21:30h, e 3º domingo, das 09h às 
11h.  Coordenação - Gisele e Ro-
gério Silva - Fone: 3361- 0434

-BATISMO – CELEBRA-
ÇÃO:   Equipe   que ajuda o 
Padre no dia do Batizado, com 

a acolhida e organização dos 
participantes, leituras e cantos 
usados na celebração – Coor-
denação: Célia e Irineu Asso - 
Fone: 3354-0443

-BATISMO – PÓS:  Acom-
panhar a família da criança ba-
tizada, durante um ano, com 
visitas mensais. No final desse 
período, num das Missas da 
Matriz, a família recebe do Padre 
a imagem da Sagrada Família, 
em sinal de proteção, exemplo e 
guia na vida familiar . Coordena-
ção: Camila e Marcos Panhoza 
- Fone: 98203-1000

Coordenação Paroquial da 
Pastoral do Batismo: Fernan-
da e Udson Bassetto - Fone: 
99759-0942

Querido povo brasileiro.  Que-
ridos devotos de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil. 
Minha saudação e minha bênção 
para todos vocês que estão viven-

do, em Cristo Jesus, 
o Ano Mariano por 
ocasião do jubileu 
de 300 anos do en-
contro da imagem 
da Virgem Mãe Apa-
recida nas águas do 
Rio Paraíba do Sul.

Em 2013, duran-
te a minha primeira 
viagem apostólica 
internacional, tive 

a alegria e a graça de estar no 
Santuário de Aparecida e re-
zar aos pés de Nossa Senhora 
confiando-lhe o meu pontifica-
do e lembrando o povo brasi-

leiro  por acolhida tão calorosa 
que veio do seu abraço e do 
coração generosos. 

Que o singelo do sorriso de 
Maria que conseguimos vis-
lumbrar em sua imagem seja 
fonte do sorriso de cada um de 
vocês diante das  dificuldades  
da vida. O cristão jamais pode 
ser pessimista!

E o Brasil hoje necessita 
de homens e mulheres que, 



Página 7 Informativo Paroquial

  BALANCETE MENSAL
SETEMBro 2017

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 27.567,85
2- Coleta das Missas......................................................... R$ 15.292,90
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$   1.580,35 
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.247,60
5-Aluguéis e Muros...........................................................  R$   1.810,00  
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
7-Rendimentos bancários.................................................. R$      156,41
8-Carnê da Reforma do Salão Paroquial........................... R$      380,00
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$      731,50
10-Cestas Básicas............................................................. R$      530,00
11-Doações....................................................................... R$      635,00
Total de Entrada................................................................ r$ 52.931,61 

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$    8.774,51
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    6.566,25
3-Côngrua .......................................................................... R$    3.142,37
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos......................................... R$       937,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................ R$    3.225,19
6-Aquisição, Consertos e  Manutenção de Imóveis............ R$    1.200,28
7-Material de Limpeza – Matriz, Capelas e Salão..............  R$       206,81
8-Telefone, TV e  Internet  ................................................. R$       702.94
9-Água e Esgoto.................................................................  R$    1.377,02 
10-Energia elétrica.............................................................. R$       907,35
11-Combustível................................................................... R$       532,41
12-RPA - Limpeza das Capelas.......................................... R$    1.580,00
13-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.379,00
14-Casa Paroquial .............................................................  R$       423,46
15-Cesta Básica – Famílias carentes.................................  R$    1.367,52
16-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
17-Unimed..........................................................................  R$       574,45
18-Taxas - IPTU.................................................................. R$    1.067,23
19-Tarifas bancárias...........................................................  R$       231,70
20-Despesas Festa Divino Pai Eterno/São Cristóvão........  R$       983,80
21-Reforma Elétrica Capela Santo Expedito (1/3).............. R$    1.581,22
22- Segurança ...................................................................  R$       150,00
23-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material)......... R$  23.419,58
Total de Saída................................................................. r$   60.630,09

Pe. José Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro

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

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, pesso-
al e responsável.

- Dízimo: um ato de fé, uma expressão de 
amor e um gesto de partilha.

PAINEL DO DÍZIMO - SETEMbRO 2017

- Total de Dizimistas: 978
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 511
- Novos Dizimistas: 09
- Total arrecadado: R$ 27.567,85

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, esclarecen-
do 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; 4ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros horários, com-
binar diretamente com o Padre.
- MArCAr MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secreta-
ria 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

- 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 Se-

cretaria Paroquial!

A sua contribuição mensal você poderá entregá-la na Secretaria Pa-
roquial ou no Plantão do Dízimo!
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
NOvEMbRO – 2017

01/11 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
02/11 (1ª Qui): Dia de Finados
                         10:30h – Cemitério Portal das Cruzes (PH)
                         19h – Matriz  (PH)  
03/11 (1ª Sex): Sagrado Coração de Jesus
                         15h – Hospital Sorocabana  (LCS)
                         19:30h - Matriz  (PH)
04/11 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
                         18:30h – Matriz (PH)
05/11 (1º 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)
07/11 (1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
08/11 (2ª Qua): 15h - Missa,  bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
09/11 (2ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 9 – visita às Famílias  (PH)
10/11 (2ª Sex): 19:30h – Capela Santo Antônio – benção dos Pães (PH)
11/11 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         18:30h – Matriz  (PH)    
12/11 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
                         11h – Capela Santo Expedito (PH)
                         17h – Capela São Cristóvão (PH)
                         19h – Matriz   (PH)
14/11 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
15/11 (3ª Qua): 08:30h – La Salle – Família Arquidiocesana
16/11 (3ª Qui): 19:30h –  Setor Missionário 10 - visita às Famílias (PH)
17/11 (3ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
18/11 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
                         18:30h – Matriz  (PH)    
19/11 (3º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)    
                         11h – Capela Santo Expedito (P)
                         17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                         19h – Matriz   (PH)
21/11 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
22/11 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  bençãos e Novena da Sobriedade (PH)
24/11 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana  (LCS)
25/11 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito  (LCS)
                         19h – Matriz  - Crisma – Arcebispo     
26/11 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         10:30h – Matriz – batizado  (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)    
                         11h – Capela Santo Expedito (PP)
                         17h – Capela São Cristóvão (PH)
                         19h – Matriz   (PH)
28/11 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
29/11 (5ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  bençãos e Novena da Sobriedade (PH)

- (PH): Pe. Hergesse / (PP): Pe. Paquito /(LCS): Diácono Permanente Luiz 
Carlos dos Santos / (JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gas-
perini /(P): Ministro Extraordinário da Palavra Palhinha

BALANCETE – POLENTA NA TÁBUA
Entrada: R$ 6.157,60
Despesa: R$ 1.505,89

Renda Líquida: R$ 4.651,71

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, embora continue pagando al-

gumas parcelas da reforma do Salão Paroquial, já está se preparando para 
as obras da 2ª Etapa do seu Projeto de Reformas, com diversos eventos. 

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.

PRÓXIMO EVENTO: BINGÃO DO ANO – 09/12/2017


