
DIA DE FINADOS
NÓS CREMOS NA 

VIDA ETERNA!
A celebração do dia de 

Finados é uma oportuni-
dade para fazermos uma 
reflexão sobre a vida. 
Ela terminará para todos 
nós aqui neste mundo, é 
apenas uma questão de 
tempo. Além disso, para 
a eternidade não pode-
remos levar nada de ma-
terial. Levaremos apenas 
o bem que tivermos feito 
para nós e para os ou-
tros. Logo, deve ser uma 
tomada de consciência 
de que ser feliz e viver 
bem não quer dizer acu-
mular tesouros, prazeres 
ou glórias, mas fazer o 
bem e preparar uma vida 
eterna com Deus.

PROGRAMAÇÃO – MISSAS – RP1
BOTUCATU: Cemitério Portal das Cruzes: 7h30 -  São Be-

nedito/ 9h - Santa Terezinha/ 10h30 -  Sagrado Coração de 
Jesus/ 15h - Menino Deus/17h - Catedral Sant’Ana  / Cemitério 
Jardim: 7h30 -  Sagrada Família / 9h -Santo Antônio,  Rubião Junior 
/ 10h30 -  N.S. Aparecida / 15h -  N.S. de  Fátima / 17h -  São Pio X

VITORIANA - 9h - N.S. Menina / ITATINGA: Cemitério Muni-
cipal: 9h  / Cemitério do Distrito do Lobo: 16h / PARDINHO: 
Cemitério Municipal: 9h

NOVENA DE NATAL  2018
PROGRAMAÇÃO 

PAROQUIAL
- A Novena de Natal será re-

alizada  nos 53 Setores das 11 
Regiões Missionárias. As Pasto-
rais e Movimentos, se quiserem, 
também poderão se organizar.

- A Coordenadora da No-
vena na Região Missionária 
é responsável pela indicação 
da Responsável pela Novena em 
cada um dos Setores da sua Re-
gião Missionária. 

- Dia 26 de novembro, uma 
segunda-feira, às 19:30h, no 
Salão Paroquial encontro do 
Pároco com as 53 Responsá-
veis pela Novena de Natal nos 
Setores das Regiões Missio-

nárias e entrega dos Livrinhos. 
- Cada Setor estabelece a data 

de começar e concluir a Novena 
de Natal.

- Em todas as  missas do final de 
semana antess do Natal acontece 
a benção das imagens do Menino 
Jesus que serão  colocadas no Pre-
sépio da Família na Noite de Natal.

ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO

ciando um trabalho social com o objetivo preciso de acolher e acompa-
nhar pessoas idosas, as mais  necessitadas, para que possam viver e 
terminar seus dias, com dignidade  e respeito.

 Para isso, será criada a Associação Sagrado Coração, com Diretoria 
e CNPJ próprios,  mas pastoral e moralmente ligada à Paróquia Sagra-
do Coração de Jesus.

“ Eu era uma pessoa idosa, 
você Me acolheu e cuidou de Mim”

Com autorização de Dom Mau-
rício Grotto de Camargo, Arcebis-
po Metropolitano,  e aprovação 
do Conselho Administrativo Paro-
quial – CAP - a Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Vila dos Lavra-
dores, em Botucatu, SP, está ini-
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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

tam o horizonte onde o leigo deve 
agir, seja na formação, nos serviços 
básicos da comunidade de fé, ani-
mando a liturgia, a catequese e os 
serviços eclesiais, círculos bíblicos, 
grupos de reflexão e outros, bem 
como o testemunho no serviço aos 
mais necessitados e carentes”.

Por outro lado, continua Dom 
Severino: “ Também há uma mis-
são fora da Igreja, pois a grande 

missão do leigo está na socieda-
de, onde vive e busca seu susten-
to.  Talvez, concentrou-se demais 
nas funções dentro da Igreja e 
esqueceu-se da sociedade, lugar 
onde o Leigo (a) vive e trabalha. 
Por isso, tanta injustiça, tanta cor-
rupção e tanta miséria. É porque 
os leigos não estão assumindo sua 
missão na sociedade, na política 
e na transformação do ambiente 
onde vivem. Seguir Jesus Cristo é 
dar condições a todo ser humano 
para que viva a dignidade de fi-
lhos de Deus. Eis a grande missão 
dos Leigos: criar condições para 
a proteção do próprio ser humano 
também fora da Igreja”, 

Que Deus nos ajude e Senho-
ra 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!

Irmãos e irmãs
Saúde e paz!

De acordo com 
Dom Severino  Cla-
sen,  Bispo de Ca-
çador, SC, e Presi-
dente da Comissão 
Episcopal Especial 
para o Ano do Lai-
cato, “ os diversos 
ministérios apon-

Uma Igreja que se coloca 
à escuta dos jovens

Sejamos sinal duma Igreja à es-
cuta e em caminho. A atitude de es-
cuta não se pode limitar às palavras 
que trocaremos entre nós nos traba-
lhos sinodais. O caminho de prepa-
ração para este momento destacou 
uma Igreja «com deficit de escuta» 
inclusive para com os jovens, que 
muitas vezes se sentem não-compre-
endidos pela Igreja na sua origina-
lidade e, por conseguinte, não acei-

se deixa interpelar pelas solicitações 
daqueles que encontra, que não tem 
uma resposta pré-confeccionada 
sempre pronta. Uma Igreja que não 
escuta mostra-se fechada à novida-
de, fechada às surpresas de Deus, e 
não poderá ser credível, especial-
mente para os jovens, os quais, em 
vez de se aproximar, afastar-se-ão 
inevitavelmente. Papa Francisco 
– Discurso de abertura do Síno-
do dos Bispos sobre a Juventude 
– Roma – 03/10/2018

CESTA DE NATAL 2018
A Paróquia Sagra-

do Coração de Jesus, 
através dos Vicentinos, 
já está organizando as 
Cestas  de Natal para 
as pessoas e famílias 
carentes. Quem puder 
e quiser colaborar deve 
deixar R$ 50,00 na Se-
cretaria Paroquial.

No dia de Natal será 
realizado, a partir das 12h, o Almo-
ço de Natal com as pessoas que nes-
se  dia se encontram sozinhas ou que 
queiram almoçar junto com outras 

pessoas no Salão Paroquial. Quem 
quiser  participar desse almoço, 
por favor, deixe o nome e o telefo-
ne na Secretaria Paroquial.

tes pelo que são 
verdadeiramen-
te e, às vezes, até 
rejeitados. 

Este Sínodo 
possui a oca-
sião, a tarefa e 
o dever de ser 
sinal da Igreja 
que se coloca 
verdadeiramen-
te à escuta, que 
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A Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus encontra-se dividida em 
11 Regiões Missionárias, cada 
uma com 5 ou mais Setores. Nas 
Regiões Missionárias estão sen-
do implantadas diversas ativida-
des pastorais. No momento são 
6: Coordenação Geral da Região 
Missionária, MECEs, Capelinhas, 

PARÓQUIA - REGIÕES 
MISSIONÁRIAS

Terço nas Famílias, Novena de 
Natal/CF e distribuição do In-
formativo Paroquial. Uma outra 
atividade pastoral que está sen-
do organizada  é a Bandeira do 
Divino que, no Tempo Pascal,  
visita as  famílias da Região Mis-
sionária. Neste ano, visitou mais 
ou menos mil famílias.

5- Região Missionária Sagrado Coração de Jesus 
- Coordenadora: Fátima Distefano - Fone: 99759-4639
- MECEs: Efigênia dos Santos - Fone: 3354-9661
- Capelinhas: Claribel Martins - Fone: 3882-5568
- Novena/CF: Nadir Messias - Fone: 3814-4148
- Terço nas Famílias: Aparecida Ferrari - Fone: 3813-2751
- Informativo Paroquial: João Nogueira - Fone: 3813-3722

OBS - No próximo número  a Região Missionária 6 –  São José

DIRETRIZES ARQUIDIOCESANAS 
DE MISSÃO E PASTORAL DAMP
UMA PARÓQUIA DISCÍPULA

 MISSIONÁRIA
– A conversão pastoral de nossas co-

munidades exige que se vá além de uma 
pastoral de mera conservação para uma 
pastoral decididamente Missionária.

– Assim será possível que “o úni-
co programa do Evangelho continue 
introduzindo-se na história de cada 
comunidade eclesial” com novo ar-
dor missionário, fazendo com que a 
Igreja se manifeste como mãe que 
vai ao encontro, uma casa acolhe-
dora, uma escola permanente de 
comunhão missionária.

– Levando em consideração as di-
mensões de nossas Paróquias, é acon-
selhável a setorização em unidades ter-
ritoriais menores, com equipes próprias 
de animação e coordenação que permi-
tam maior proximidade com as pessoas 
e grupos que vivem na região.

– Uma Paróquia, comunidade de 
discípulos missionários, requer orga-

nismos que superem qualquer tipo de 
burocracia. Os Conselhos Pastorais Pa-
roquiais terão de estar formados por 
discípulos missionários constantemen-
te preocupados em chegar a todos.

 OBS:  O Texto completo da Dire-
trizes Arquidiocesanas na página da 
Paróquia – scjbotucatu.com.br

PARA REFLETIR
Maneiras de dizer as coisas

Uma sábia e conhecida anedota 
árabe diz que, certa feita, um sultão 
sonhou que havia perdido todos os 
dentes. Logo que despertou, mandou 
chamar um adivinho para que inter-
pretasse seu sonho.

–  Que desgraça, senhor! Excla-
mou o adivinho. Cada dente caído 
representa a perda de um parente de 
vossa majestade.

– Mas que insolente – gritou o sul-
tão, enfurecido. Como te atreves a di-
zer-me semelhante coisa? Fora daqui!

Chamou os guardas e ordenou 
que lhe dessem cem açoites. Mandou 
que trouxessem outro adivinho e lhe 

contou sobre o sonho.
Este, após ouvir o sultão com 

atenção, disse-lhe: - Grande felicida-
de vos está reservada. O sonho signi-
fica que haveis de sobreviver a todos 
os vossos parentes.

A fisionomia do sultão iluminou-
-se num sorriso, e ele mandou dar 
cem moedas de ouro ao segundo adi-
vinho. E quando este saia do palácio, 
um dos cortesãos lhe disse admirado: 
- Não é possível! A interpretação que 
você fez foi a mesma que o seu colega 
havia feito....

- Lembra-te, meu amigo – respon-
deu o adivinho – que tudo depende 
da maneira de dizer... 
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

A realidade da 
união da terra 

com o céu
O cristianismo 

é, de fato, a reali-
dade da união da 
terra com o céu, 
uma vez que assu-
me o homem, na 
sua realidade con-
creta de espírito e 
matéria, inteligên-
cia e vontade, e o 
convida a elevar o 

Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus - Pastoral da Ecologia  

06/10/2018

plenitude da felicidade e da paz.
De modo que a Santa Igreja, 

apesar de ter como principal mis-
são a de santificar as almas e de as 
fazer participar dos bens da ordem 
sobrenatural, não deixa de preo-
cupar-se ao mesmo tempo com as 
exigências da vida cotidiana dos 
homens, não só no que diz respei-

to ao sustento e às condições de 
vida, mas também no que se refere 
à prosperidade e à civilização em 
seus múltiplos aspectos, dentro do 
condicionalismo das várias épo-
cas. Papa São João XXIII – Car-
ta Encíclica Mater et Magistra, 
sobre recente evolução da ques-
tão social, nº 2-3 – 15/05/1961

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

O amor verdadeiro também 
sabe receber do outro

Entretanto a rejeição das distor-
ções da sexualidade e do erotismo 
nunca deveria levar-nos ao seu des-
prezo nem ao seu descuido. O ideal 
do matrimônio não pode configurar-
-se apenas como uma doação gene-
rosa e sacrificada, onde cada um 
renuncia a qualquer necessidade 
pessoal e se preocupa apenas por 
fazer o bem ao outro, sem satisfação 
alguma. Lembremo-nos de que um 
amor verdadeiro também sabe rece-
ber do outro, é capaz de se aceitar 
como vulnerável e necessitado, não 
renuncia a receber, com gratidão 

sincera e feliz, as expressões corpo-
rais do amor na carícia, no abraço, 
no beijo e na união sexual. 

Não pode limitar-se sempre a 
dar, deve também receber. Quem 
quer dar amor, deve ele mesmo re-
cebê-lo em dom». todo o caso, isto 
supõe ter presente que o equilíbrio 
humano é frágil, sempre permanece 
algo que resiste a ser humanizado e 
que, a qualquer momento, pode fu-
gir-nos de mão novamente, recupe-
rando as suas tendências mais pri-
mitivas e egoístas. Papa Francisco 
– Exortação Apostólica Pos-Sino-
dal Amoris Laetitia, sobre o amor 
na família, nº 157 – 19/03/2016

pensamento, das condições mutáveis 
da vida terrena, até às alturas da vida 
eterna, onde gozará sem limites da 

VIVER COM SABEDORIA

O homem sábio
Algumas pessoas tinham o há-

bito de visitar um homem sábio 
reclamando sempre dos mesmos 
problemas. Um dia, ele decidiu 
lhes contar uma piada e todos ca-

está sempre chorando por cau-
sa do mesmo problema?

Moral da história: A preocu-
pação exagerada não resolverá 
seus problemas; apenas vai desper-
diçar o seu tempo e a sua energia.

íram em gargalhadas.
Depois de alguns 

minutos, ele lhes 
contou a mesma pia-
da e apenas alguns 
deles sorriram. En-
tão, ele falou a mes-
ma piada pela tercei-
ra vez, mas ninguém 
riu ou sorriu mais.

O homem sábio 
sorriu e disse: - 
Você não pode rir 
da mesma piada 
repetidamente. En-
tão, por que você 
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

INTRODUÇÃO ( I )
Este trabalho  reflete os con-

teúdos abordados num curso 
de iniciação à Parapsicologia. 
É um trabalho simples com o 
intuito de tornar o assunto claro 
e acessível ao grande público. 
Procura ater-se aos aspectos 
mais práticos e úteis; e, portan-
to, não pretende ser completo. 
Evita penetrar em hipóteses e 
teorias na tentativa de expli-
car aspectos ainda não claros. 
Mas, nem por isso, ele se des-
tina à categoria de leitores que 
confundem simplicidade com 

superficialidade, ou palavreado 
difícil com profundidade.

E aqui vai desde já, um 
alerta muito importante para o 
leitor. Diante do tema Parap-
sicologia é comum observar-
-se as reações mais variadas, 
dependendo do tipo de expe-
riências ou informações que 
cada um tem da mesma.

As reações vão desde o en-
tusiasmo até o repúdio. E não 
sem razão. Pois, aparecem pre-
tensos escritos e cursos levando 
o nome de Parapsicologia com 
as mais variadas tendências. É 

comum o uso do termo como 
engodo em favor do proselitismo 
de certas seitas. Por esta razão 
proliferam os mal-entendidos 
a respeito do assunto. Não se 
confunda a Parapsicologia 
com nenhuma forma ou prática 
de esoterismo, ocultismo, espiri-
tismo, numerologia, astroman-
cia, tarô, búzios...Nada disso. 
Parapsicologia é assunto sério. 
Investiga a natureza dos fenô-
menos. É ciência. Continua...  
( Cf. Benjamim Bossa – O po-
der da mente e os mistérios 
da Vida – Edições Loyola)

CIÊNCIA E FÉ: DUAS ASAM 
EM BUSCA DA VERDADE!

Recriar as 
condições no 
estudo e na 

pesquisa
Nos delicados es-

paços de pesquisa 
e de compromisso, 
sois chamados a 
oferecer uma contri-
buição qualificada, 
competente e apai-
xonada, para que 
toda a Igreja, e em 
particular a Santa Sé, possa dis-
por de ocasiões, de linguagens e 
de meios adequados para dialo-
gar com as culturas contempo-
râneas e responder eficazmente 
às questões e aos desafios que 
a interpelam  nos vários âmbitos 
do saber da experiência humana.

Como afirmei várias vezes, a 
cultura atual sofre em grande me-
dida o efeito de uma visão domina-
da pelo relativismo e pelo subjeti-
vismo, quer de métodos e atitudes 
por vezes superficiais e até banais, 

que danificam a seriedade da in-
vestigação e da reflexão. 

Portanto, é urgente e neces-
sário recriar as condições no 
estudo e na pesquisa, para que 
dialoguemos de modo razoável 
e nos confrontemos eficazmente 
sobre as diversas problemáticas, 
na perspectiva de um crescimen-
to comum e de uma formação que 
promova o homem na sua integri-
dade e plenitude. Papa Bento XVI 
– À Assembleia das Pontifícias 
Academias -  Roma – 28/01/2010

LITURGIA: PASTORAL 
DA MISSA

- Sempre a Igreja 
Católica conservou re-
ligiosamente, como te-
souro preciosíssimo, o 
mistério inefável da fé 
que é o dom da Euca-
ristia, recebido do seu 
Esposo, Cristo, como 
penhor de amor imenso; 
a ele tributou, no Concí-
lio Ecumênico Vaticano 
II, nova e soleníssima 
profissão de fé e de culto.

- Porque, se a Sagrada Li-
turgia ocupa o primeiro lugar na 
vida da Igreja, o Mistério Euca-
rístico é, podemos dizer, o co-
ração e o centro da Sagrada 
Liturgia, constituindo a fonte de 
vida que nos purifica e robuste-
ce, de modo que já não vivamos 

para nós mas para Deus, e nos 
unamos uns com os - outros pelo 
vínculo mais íntimo da caridade. 
Papa São Paulo VI – Carta En-
cíclica  Mysterium Fidei, sobre 
o culto da Sagrada Eucaristia, 
nº 1-3/ 03/09/1965

“ SOU CATÓLICO, SOU DE MISSA”
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BONO, O PAPA E A “ BESTA 
SELVAGEM”  DO CAPITALISMO

“ Um homem extraordinário para 
tempos extraordinários”.  Bono, can-
tor da Banda U2 resume nessas pou-
cas palavras a impressão que o Papa  
lhe causou  por ocasião da audiência 
que lhe foi lhe concedida, na Casa 
Santa Marta, e que durou mais ou 
menos  40 minutos. Segundo o can-
tor, conversaram sobre diversos as-
suntos, tais como o aumento da po-
breza, a falta de educação e a “ besta 
selvagem” do capitalismo no mundo. 

O motivo da visita foi o de apresen-
tar ao Papa os resultados da Fundação 
“One”, da qual Bono é co-fundador, e 
que tem por objetivo lutar pela elimina-
ção da pobreza e da miséria no mundo. 

 Natural de Dublin, na Irlanda, 
Bono também conversou com o 
Papa a respeito de abusos de meno-
res, uma “ das plagas mais dolorosas 
para a Igreja Católica na Irlanda”, 
afirmou.  E acrescentou: “ Partilhei 

com o Papa as minhas impressões a 
respeito desse assunto. Disse-lhe que 
para algumas pessoas parece que os 
abusadores foram mais protegidos 
do que as vítimas. Pude perceber o 
sofrimento na sua fisionomia e acre-
dito que era sincero”.  Fonte: Vatican 
Insider – 19/09/2018

O cantor Bono, da Banda U2, foi 
recebido pelo Papa Francisco na 

Casa Santa Marta, onde o 
Pontífice reside – 19/09/2018

ACORDO CHINA-VATICANO: 
SUPERADAS AS DIVISÕES!

Os dois Bispos chineses que participaram 
pela primeira vez do Sínodo dos Bispos: 

Dom José  Guo Jincai (à esquerda) e João 
Batistat Yang Xiaoting, com o Papa 

Francisco – Roma 16/10/2018

Dom José Wei Jin-
gyi, Bispo Diocesano 
Qiqihar, na China,  hoje, 
com 60 anos de idade, 
foi  sagrado Bispo, aos 
22 de junho de 1995, 
sem a aprovação do Go-
verno chinês. Na China 
existem os Bispos no-
meados pelo Papa e os 
Bispos nomeados pelo 
Governo chinês. Por 
isso, Dom Wei é consi-
derado pelo Governo 
chinês, como sendo 
um Bispo clandestino. 
É o primeiro Bispo chi-
nês que comenta pu-
blicamente o recente Acordo China-
-Santa Sé que procura encontrar uma 
solução justamente para a nomea-
ções dos Bispos chineses. 

Vatican Insider: Quais são os 
bons frutos que o senhor espera des-
se Acordo? Quais são os riscos?

Dom Wei: Com a assinatura do 
Acordo não existirão mais tantas pre-
ocupações, dificuldades  e problemas 
por ocasião da nomeação de Bispos na 
China. A desunião que existe dentro da 
Igreja na China, entre Bispos nomeados 
pelo Papa e aqueles nomeados pelo 
Governo,  poderá ser superada e se 
tornar um evento do passado. É claro 
que é preciso tempo para que as feridas 
da desunião possam ser curadas. Com 
o Acordo, não existe mais o fator que 
provocava e alimentava a desunião.

Vatican Insider: Como reagiram 
as pessoas, os Padres e outros Bispos 
chineses que o senhor conhece?

Dom Wei: Todos  esperavamos 
que melhorassem as relações entre 
o Governo chinês  e a Santa Sé. Mais 
do que isso: rezavamos com perseve-

rança para que isso acontecesse. O 
Acordo representa um  avanço  nas 
relações entre o Governo chinês e a 
Santa Se. Por isso, todos o acolhemos 
e expressamos  as nossas  boas vin-
das, com grande alegria. 

Vatican Insider: Alguns criticam o 
Papa dizendo que com esse Acordo o 
Papa se rendeu ao “inimigo”.  Como 
o senhor vê essa questão?

Dom Wei: Se alguém quer dizer 
isso, que o diga, mas, para mim, essa 
pessoa não sabe a respeito do que está 
falando. Eu pertenço à Igreja Católica 
e não posso me colocar numa posição 
como que a julgar as razões pelas quais 
o Papa age e atacar suas decisões, so-
bretudo sem conhecer a inteira e ver-
dadeira realidade e, ainda mais,  sem 
ter a “graça de estado” que Deus 
lhe concedeu para a boa condução 
da Igreja.  Eu sou chamado a aderir 
a tudo aquilo que o Papa ensina ou 
indica com o seu Magistério. Eu, com 
os sacerdotes do mundo inteiro,  rezo 
pelo Papa em todas as Missas. Fonte: 
Vatican Insider- 25/09/2018

INDONESIA: A DOAÇÃO DO PAPA
O Papa Francisco, através 

do Dicastério para o Serviço 
do Desenvolvimento  Humano 
Integral, enviou uma contribui-
ção de 100 mil dólares para ser 
usado em socorro das vítimas 
do terremoto e tsunami que 
mataram  mais de duas mil   
pessoas na ilha de  Sulawesi, 
na Indonésia. Afirma o Dicastério: 
“ Esse  valor quer ser uma expres-
são do sentimento de proximidade 
do Papa com as pessoas  atingidas 
e será distribuído, com a ajuda na 
Nunciatura Apostólica, entre os ha-
bitantes das regiões mais atingidas 
pela catástrofe”. Fonte: Vatican In-

sider – 04/10/2018.   Essas doações 
( A Caridade do Papa) são possíveis 
graças à Coleta chamada  Óbolo de 
São Pedro que é realizada em todas 
as Paróquias católicas por ocasião da 
Solenidade de São Pedro e São Paulo 
– Dia do Papa – que no Brasil é cele-
brada no 1º Domingo de julho. 
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  BALANCETE MENSAL
SETEMBro 2018

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 29.801,80
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 20.215,70
3-Secretaria Paroquial......................................................  R$   2.914,00
4-Capelinhas..................................................................... R$   2.917,95
5-Aluguéis e Muros...........................................................  R$   3.470,00    
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
7-Rendimentos bancários.................................................. R$      494,97
8-Cesta Básica.................................................................. R$   1.095,00
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$      860,00
10-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   4.970,00
11-Doações....................................................................... R$      263,00
Total de Entrada................................................................ r$ 68.002,42  

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$  13.374,64
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    6.645,31
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.192,95
4-Espórtula Diác. Luiz Carlos.............................................. R$       654,00
5-Espórtula Pe. André......................................................... R$       900,00
6-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................ R$    2.997,74
7-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    5.356,64
8-Reforma Capela Divino Pai Eterno.................................. R$    1.708,40
9-Reforma Capela Santo Expedito..................................... R$       195,84
10-Reforma Capela São Cristóvão..................................... R$    1.307,41
11-Telefone, TV e  Internet  ............................................... R$       800,12
12-Água e Esgoto............................................................... R$       627,37
13- Iluminação da Matriz..................................................... R$    1.226,99
14-Terreno Divino Pai Eterno (3/16)................................... R$    5.000,00
15-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas).. R$       615,98
16-  Energia elétrica............................................................ R$    1.071,17 
17-Combustível................................................................... R$       322,08
18-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$    1.600,00
19-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.431,00
20-Reforma – 2ª Etapa........................................................ R$  12.723,56
21-Casa Paroquial .............................................................. R$    1.262,35
22-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$    1.648,50
23-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
24-Unimed........................................................................... R$       642,24
25-Taxas - IPTU.................................................................. R$       787,09
26-Tarifas bancárias...........................................................  R$       151,97
27-Segurança ..................................................................... R$       150,00
Total de Saída................................................................... r$ 66.693,35  

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

PAINEL DO DÍZIMO - SETEMbRO 2018

- Total de Dizimistas: 1.058
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 508
- Novos Dizimistas: 08
- Total arrecadado: R$ 29.801.80

- 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 Paro-
quial ou no Plantão do Dízimo! 

ATENdIMENTo PAroQUIAL
- SECrETArIA PAroQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sá-

bado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Pérola e Angélica.
- BATIZAdo: PrEPArAÇÃo – 1º sábado, das 19h às 22h/ 3º Domin-

go, 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 ende-
reço 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 marca-
das na Secretaria Paroquial, pessoalmente ou por telefone. Nas Cape-
las, 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: uma contribuição 
mensal que os Paroquianos 
oferecem para 
a manutenção das atividades 
pastorais da Paróquia.

- Dízimo: um ato consciente, 
livre, pessoal e responsável.
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
NOvEMbRO – 2018

02/11 (1ª Sex): DIA De FINADOS
                             10h – Cemitério Portal  das Cruzes  (Ph)
                             19h – matriz – SAgrADO COrAçãO De JeSuS (Ph)
03/11 (1º sab): 16h – CaPela santo exPedito  (Ph)
                             18:30h – matriz  (Ph)  
04/11 (1º DOm): 07:30h – matriz (Ph)
                             09h – matriz  (Pa)
                             11h – CaPela divino Pai eterno  (Ph)
                             11h – CaPela santo exPedito (Pa)
                             17h – CaPela são Cristóvão (Ph)
                             19h – matriz  (Ph)
06/11 (1ª ter): 19:30h  – CaPela santo exPedito – NOveNA ( JrG )
                             19:30h – reGião missionária 1 – CelebrAçãO ( PC )
                             19:30h – reGião missionária 2 – CelebrAçãO ( Pv )
                             20h – Condomínio arauCária (Ph)
07/11 ( 1ª Qua): 15hh – matriz – mISSA e NOveNA DA SObrIeDADe (Ph)           
08/11 (2ª Qui): 19:30h – CaPela divino Pai eterno – NOveNA (lCs)
09/11 (2ª sex): 19:30h – CaPela santo antônio – beNçãO DOS PãeS  (Ph)
10/11 (2º sab): 16h – CaPela santo exPedito  (Ph)
                            18:30h – matriz  (Ph)  
11/11 (2º DOm): 07:30h – matriz (Ph)
                             09h – matriz  (Ph)
                             11h – CaPela divino Pai eterno  (Pa)
                             11h – CaPela santo exPedito (Ph)
                             17h – CaPela são Cristóvão (Pa)
                             19h – matriz  (Ph)
13/11 (2ª ter): 19:30h  – CaPela santo exPedito  – NOveNA     (P )              
                             19:30h – reGião missionária  3 – CelebrAçãO (JrG )
                             19:30h – reGião missionária  5  – CelebrAçãO ( Pv )
                             20h – Condomínio baltimore (Ph)
14/11 (2ª Qua): 15hh – matriz – missa e novena da sobriedade (Ph)  
 15/11 ( 3ª Qui): 19:30h – reGião missionária 4 – Celebração ( PC )
17/11 (3º sab): 16h – CaPela santo exPedito  (Ph)
                             18:30h – matriz  (Ph)  
18/11 (3º DOm): 07:30h – matriz (Ph)
                             09h – matriz  (Pa)
                             11h – CaPela divino Pai eterno  (Ph)
                             11h – CaPela santo exPedito  (Pa)
                             17h – CaPela são Cristóvão (lCs)
                             19h – matriz  (Ph)
20/11 (3ª ter): 19:30h  – CaPela santo exPedito – NOveNA ( PC )
                             19:30h  – reGião missionária 10 – CelebrAçãO   (Pv )
                             20h – Condomínio  bavária (Ph)
21/11 (3ª Qua): 15hh – matriz – mISSA e NOveNA DA SObrIeDADe (Ph)           
22/11 (4ª Qui): 19:30h – CaPela divino Pai eterno – NOveNA (lCs)
                             19:30h – reGião missionária 6 – CelebrAçãO ( P  )  
24/11 (4º sab): 16h – CaPela santo exPedito   (Ph)
                             18:30h – matriz (Ph)
25/11 (4º DOm): 07:30h – matriz (Ph)
                             09h – matriz  - CrISmA – arCebisPo 
                             11h – matriz – bAtIzADO (Ph)
                             11h – CaPela divino Pai eterno  (lCs)
                             11h – CaPela santo exPedito    (Pa)
                             17h – CaPela são Cristóvão (Pa)
                             19h – matriz  (Ph)
27/11 (4ª ter): 19:30h – CaPela santo exPedito – NOveNA ( Pv )
                             19:30h – reGião missionária  7 (JrG)
                             19:30h – reGião missionária  8 (P)
                             20h – Condomínio belGrado  (Ph)
28/11 (4ª Qua): 15h – matriz – mISSA e NOveNA DA SObrIeDADe (Ph)
29/11 (5ª Qui): 19:30h – CaPela divino Pai eterno – NOveNA (lCs)
                             19:30h - reGião missionária 9 – CelebrAçãO ( PC )  

- mISSAS: (PH): Pe. herGesse /  (PA): Pe. andré / (lCS): diáCono Permanente luiz 
Carlos dos santos/ (Jrg): meP José roQue GasPerini / (P) meP Palhinha / (PC) 
meP Paulo CamarGo / ( Pv): meP Paulo volPato

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA

Até dezembro, a Paróquia pretende concluir as obras do Projeto de 
Reforma 2ª Etapa: 2 Espaços para aluguel, o Bazar Paroquial e a 

calçada/muro da Rua Ten. João Francisco

O Carnê da Reforma – 2ª Etapa, no valor de R$ 100,00, com a 
possibilidade de 10 parcelas de R$ 10,00,  continua sendo distribuído 

na saída das Missas ou na Secretaria Paroquial. 
Contamos com a compreensão e ajuda de todos os Paroquianos (as)!

NOVEMBRO: MÊS DO DÍZIMO!
- Em  novembro estaremos realizando o Mês do Dízimo visando uma 

maior conscientização a respeito do significado e da importância do Dí-
zimo na vida de uma Paróquia.  No final de todas as Missas será rezada 
a Oração do Dizimista. 

- No 2º domingo do mês é realizado, numa das Missas,  o sorteio de 
uma  imagem do Sagrado Coração de Jesus, do qual participam os Dizi-
mistas que entregaram o Dízimo no mês anterior.

- A partir do mês de novembro, na entrega mensal do Dízimo os Pa-
roquianos  poderão fazer uso do Cartão, tanto na Secretaria Paroquial 
como no Plantão do Dízimo, na Matriz. 


