
OUTUBRO: MÊS MISSIONÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO

O Papa Francisco procla-
mou outubro de 2019 como 
Mês Missionário Extraor-
dinário com o objetivo de: 
“despertar em medida maior a 
consciência da  Missio ad gen-
tes e retomar com novo impul-
so a transformação missionária 
da vida e da pastoral”. Trata-se 
de acontecimento eclesial de 
grande importância que abran-
ge todas as Conferências Epis-

copais, os membros dos institutos 
de vida consagrada, as sociedades 

LOGOTIPO MISSIONÁRIO - 2019
- O logotipo  mostra uma 

Cruz Missionária cujas cores 
tradicionais lembram os cinco 
Continentes.

- A cruz é o instrumento e o 
sinal eficaz da comunhão entre 
Deus e os homens para a uni-
versalidade da nossa missão.

- O mundo é transparente. 
Isso significa que nossa ação 
de evangelização não tem bar-
reiras nem fronteiras. É o fruto 
do Espírito Santo. 

- As palavras BATIZADOS E 
ENVIADOS, que acompanham 
a imagem, indicam os dois ele-
mentos característicos e inalie-

náveis de todo cristão: o Batis-
mo e o Anúncio. 

- As cores da Cruz são aquelas 
tradicionalmente atribuídas aos 
cinco continentes: vermelho para 
a América, verde para a África, 
branco para a Europa, amarelo 
para a Ásia e azul para a Oceania. 

CAMPANHA MISSIONÁRIA 2019

da vida apostólica, as associações 
e movimentos eclesiais.

Papa Bento XV ( 1914-1922) 
Carta Apostólica Maximum Illud, 

sobre a atividade desenvolvida pelos 
Missionários no mundo – 30/11/1919

Neste ano, a Campanha Mis-
sionária será celebrada de ma-
neira especial. Fomos convida-
dos pelo Papa Francisco para 
viver em todo o mundo o Mês 
Missionário Extraordinário. Em 
22 de outubro de 2017, Dia Mun-
dial das Missões, o Papa Fran-
cisco, durante o Angelus, anun-
ciava publicamente para toda 
Igreja sua intenção de proclamar 
um Mês Missionário Extraordiná-
rio (MME) em outubro de 2019, 
para celebrar o centenário da 
Carta Apostólica Maximum Illud 
de seu predecessor, o Papa 
Bento XV. COLETA MISSIONÁ-
RIA: 21 de outubro 

ORAÇÃO MISSIONÁRIA – 2019
- Pai Nosso, o Teu filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os 
mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: “Ide e fazei discípulos 
todos os povos”.
- Recorda-nos que, pelo Batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
- Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos teste-
munhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão con-
fiada à Igreja,
ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões 
que levem vida e luz ao mundo.
- Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encon-
trar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus 
convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sem-
pre. Amém
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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 PAPAS

PAPA SÃO JOÃO PAULO II: “ 
A celebração da Eucaristia não é só o 
dever mais sagrado, mas, sobretudo, a 
necessidade mais profunda da alma”. 

PAPA BENTO XVI:  “ A Euca-
ristia é o culto da Igreja inteira e deve 
ser celebrada com grande alegria e 
simplicidade, mas também de forma 
quanto possível digna e reverente”. 

PAPA FRANCISCO:  “A 
Missa é oração, aliás, é a oração 

por excelência, a mais elevada, a 
mais sublime, e ao mesmo tempo 
a mais concreta”.

O DOMINGO – DIA DO SENHOR
A celebração domi-

nical da Eucaristia está 
no coração da vida da 
Igreja. O domingo, dia 
em que por Tradição 
Apostólica se celebra o 
Mistério Pascal, deve ser 
guardado em toda a Igreja 
como a festa de preceito.

 O domingo é o dia, por 
excelência, da assembleia 
litúrgica em que os fiéis 
se reúnem para, ouvindo a 
Palavra de Deus e partici-
pando da Eucaristia, lem-

É o dia da assembleia litúrgi-
ca, da família cristã, da alegria e 
do descanso do trabalho. O do-
mingo é o fundamento e o núcleo 
do Ano Litúrgico!

A FAMÍLIA NA MISSA
Uma criança só terá um bom de-

sempenho na Catequese se os pais 
tiverem junto com ela uma vivên-
cia religiosa, em casa e na Igreja, 
na Missa.  A educação, sobretudo, 
dá-se pelo exemplo. Uma crian-
ça que vê o pai e a mãe rezarem, 
reza também e naturalmente. Uma 
criança que vai à Missa com seus 
pais, aprende suavemente o bom 
hábito de ir à Missa aos domingos 
e dias santos. Por isso, é triste cons-
tatar  que alguns  pais coloquem 
seus filhos na Catequese, como se 
fosse apenas uma obrigação, mas 

sem terem uma vivência religiosa, 
sem os levarem à igreja, à Missa.  

OBJETOS LITÚRGICOS
TECA: Pequeno recipiente onde se leva a comu-
nhão para pessoas impossibilitadas de ir à Missa.

PALA:  É um objeto 
em formato quadrado 
que fica entre  a patena, 
e o corporal.

LEMBRETE:  Por ocasião da Missa, antes de 
entrar na igreja, deve ser desligado o celular.

Que Deus nos ajude e Senhora 
Santana nos proteja!  E que o nos-
so coração seja cada vez mais pa-
recido com o Coração de Jesus!

Sempre agradecido!

Pe. José Hergesse – Pároco  
e-mail: pe.hergesse@gmail.com 

 “ SOU CATÓLICO, 
SOU DE MISSA”

brarem-se da Paixão, Ressurreição 
e Glória do Senhor Jesus e darem 
graças a Deus, que os regenerou para 
a viva esperança, pela ressurreição 
de Jesus Cristo de entre os mortos.
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BÍBLIA: INDICAR O CAMINHO 
E AQUECER O CORAÇÃO

O Antigo 
Testamento e a 

pedagogia divina
A «economia» 

do Antigo Tes-
tamento desti-
nava-se sobre-
tudo a preparar, 
a anunciar pro-
feticamente e a 

simbolizar com várias fi-
guras  o advento de Cris-
to, redentor universal, e 
o do reino messiânico. 

Mas os livros do Anti-
go Testamento, segundo a 
condição do gênero huma-
no antes do tempo da sal-
vação estabelecida por Cris-
to, manifestam a todos o 
conhecimento de Deus e do 
homem, e o modo com que 
Deus justo e misericordioso 
trata os homens. Tais livros, 
apesar de conterem também 
coisas imperfeitas e transitó-
rias, revelam, contudo, a ver-

dadeira pedagogia divina. 
Por isso, os fieis devem 

receber com devoção es-
tes livros que exprimem o 
vivo sentido de Deus, nos 
quais se encontram subli-
mes doutrinas a respeito 
de Deus, uma sabedoria sa-
lutar a respeito da vida huma-
na, bem como admiráveis te-
souros de preces, nos quais, 
finalmente, está latente o 
mistério da nossa salvação. 
Vaticano II – Constituição 
Dogmática  Dei Verbum, 
sobre a Revelação Divina, 
nº 15 – 18/11/1965FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS 

EM BUSCA DA VERDADE

Papa Paulo VI acompanhando a 
chegada do homem à Lua – 20/07/1069

Quem somos nós?
Um pensamento está na 

mente de todos esta semana: 
a expedição de astronautas 
americanos à Lua. A ciência e 
a tecnologia se manifestam de 
maneira tão incomparável, com-
plexa e audaciosa, que marcam 
o ápice de suas conquistas que 
nos permitem pressagiar ou-
tras que talvez a imaginação 
seja incapaz de sonhar. 

Isso tudo leva a uma refle-
xão sobre o homem, o mundo, 

a civilização da qual nas-
cem novidades de gran-
de sabedoria e poder. 
Quem é este ser capaz 
de tanto? Tão pequeno, 
tão frágil, tão semelhan-
te ao animal, que não 
transforma e não supera 
por si só os confins dos 
próprios instintos natu-

rais, e assim tão superior, 
tão dono das coisas, tão vito-
rioso sobre o tempo e sobre o 
espaço? Quem somos nós?

O homem criatura de Deus, 
mais do que a lua misteriosa, 
está no centro deste feito, que 
se revela. Revela-se gigante. 
Revela-se divino, não em si, 
mas no seu princípio e no seu 
destino. Honra ao homem, hon-
ra à sua dignidade, ao seu espí-
rito e à sua vida. Papa Paulo VI 
– Angelus - Roma – 13/07/1969

PARA REFLETIR

A METADE, O 
DOBRO E O TRIPLO

Um ocidental em visita a 
China, ficou surpreso de ver a 
quantidade de velhos saudá-
veis, e curioso a respeito da 
milenar medicina chinesa, in-

dagou de um experiente médi-
co qual o segredo para se viver 
mais e melhor.

Ouviu do mesmo a sábia 
resposta:   -  É muito simples:  
É só comer a METADE, andar 
o DOBRO e rir o TRIPLO.



Página 4 Informativo Paroquial

FAMÍLIA: HARMONIA 
CONJUGAL E EDUCAÇÃO 

DOS FILHOS
As expectativas demasia-
do altas e amor artesanal

Uma das causas que 
leva a rupturas matrimo-
niais é ter expectativas 
demasiado altas sobre a 
vida conjugal. Quando se 
descobre a realidade mais 
limitada e problemática 
do que se sonhara, a so-

lução não é pensar imediata e 
irresponsavelmente na sepa-
ração, mas assumir o matri-
mônio como um caminho de 
amadurecimento, onde cada um 
dos cônjuges é um instrumento de 
Deus para fazer crescer o outro.

 É possível a mudança, o cres-
cimento, o desenvolvimento das 
potencialidades boas que cada 
um traz dentro de si. Cada ma-
trimônio é uma «história de sal-
vação», o que supõe partir duma 
fragilidade que, graças ao dom 
de Deus e a uma resposta cria-

tiva e generosa, pouco a pouco 
vai dando lugar a uma realidade 
cada vez mais sólida e preciosa. 

Talvez a maior missão dum 
homem e duma mulher no 
amor seja esta: a de se torna-
rem, um ao outro, mais homem 
e mais mulher. Fazer crescer 
é ajudar o outro a moldar-se 
na sua própria identidade. Por 
isso o amor é artesanal.  Papa 
Francisco – Exortação Apos-
tólica Pós- Sinodal Amoris La-
etitia, sobre o Amor na Família, 
nº 136-221– 19/03/2016

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
SOMOS TODOS IRMÃOS!

Melhor distribuição das entradas 
e conversão ecológica integral
No contexto atual, muitas ve-

zes parece que o crescimento 
econômico nem sempre beneficia 
a todos e até deixa de lado,  de-
vido a certas estratégias da sua 
dinâmica, um número considerá-
vel de pessoas, especialmente jo-
vens. Por isso mesmo, gostaria de 
vos animar no desenvolvimento 
duma política econômica orien-
tada para as pessoas, que seja 
capaz de favorecer uma melhor 

distribuição das entradas, a 
criação de oportunidades de 
trabalho e a promoção inte-
gral dos mais pobres. 

Trata-se de prosseguir 
com aquela atitude cons-
trutiva que impele a in-
centivar uma conversão 
ecológica integral. Tal 

conversão visa não só evitar fe-
nômenos climáticos tremendos 
ou grandes desastres naturais, 
mas procura também promo-
ver uma mudança nos estilos de 
vida para que o crescimento eco-
nômico possa verdadeiramente 
beneficiar a todos, sem o risco 
de causar catástrofes ecológicas 
nem graves crises sociais. Papa 
Francisco – Encontro com as 
Autoridades, Sociedade civil e 
Corpo Diplomático – Port Lou-
is  – Ilhas Maurício – 09/09/2019

VIVER COM SABEDORIA

A torrada queimada
Quando eu ainda era um me-

nino, ocasionalmente, minha mãe 
gostava de fazer um lanche, tipo 
café da manhã, na hora do jantar. 
E eu me lembro especialmente 
de uma noite, quando ela fez um 
lanche desses, depois de um dia 
de trabalho, muito duro.

Naquela noite, minha mãe pôs 
um prato de ovos, linguiça e tor-
radas bastante  queimadas.  Meu 
pai pegou sua torrada e sorriu 
para minha mãe. Minha mãe se 

desculpou por haver queimado a 
torrada. E meu pai disse:  - " Amor, 
eu adoro torrada queimada..."

Mais tarde, naquela noi-
te, quando fui dar um beijo 
de boa noite em meu pai, eu 
lhe perguntei se ele tinha re-
almente gostado da torrada 
queimada. Ele me disse: 

- "Filho, sua mãe teve um 
dia de trabalho muito pesado 
e estava realmente cansada... 
Além disso, uma torrada quei-
mada não faz mal a ninguém. 
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A 
SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

Psiquismo 
humano: aspectos 

práticos
Convém, mais 

uma vez lembrar  
que a mente hu-
mana não se re-
presenta por figu-
ras e não se divide em partes 
ou camadas. Fizemo-lo apenas 
como recurso didático. A mente 
humana é una  e indivisível.

Embora sediando o corpo fí-
sico e ao mesmo tempo extra-
polando seus limites, ela é una 
com o corpo e com ele indisso-
ciável. Esta é a característica 

do ser humano: Mente e cor-
po, ou espírito e matéria, como 
seus elementos constitutivos 
básicos, e por isso, indissociá-
veis. Aliás, essa é a concepção 
bíblica do ser humano! 

O ser humano é indivíduo; isto 
é: não pode ser dividido em dois. 
É uma unidade Psicossomática 

( psico- mente; soma, somatos- 
corpo), unidade mente-corpo. 

O dualismo filosófico, que ain-
da está presente com seus nefas-
tos reflexos, teve suas origens 
com o filósofo grego Platão, no 
século V, antes de Cristo. Platão 
concebeu o mundo das Ideias 
em oposição ao mundo da ma-
téria. Mais tarde Maniqueu  in-
crementou  essa visão com a 
concepção do espírito do bem 
contra o espírito do mal.

E, por fim, outros pensadores 
, fieis ao principio filosófico dualis-
ta, foram tirando as conclusões 

lógicas. Assim a concepção du-
alista do ser humano foi deitando 
raízes profundas: corpo e alma 
em oposição um ao outro, como 
se Deus tivesse criado a alma e 
o diabo, o corpo. 

E assim foi se arquitetando 
uma moral dualista, negativista: 
tudo o que se referia diretamen-
te ao corpo era mau e devia ser 
evitado, reprimido; e tudo o que 
se referia ao espírito era bom e 
devia ser buscado.  Continua... ( 
Cf. Benjamim Bossa, Parapsico-
logia, o poder da mente e os mis-
térios da vida, Edições Loyola)

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: 
PERIGO OU DESAFIO?

Aspiração profunda pela justiça 
e discernimento crítico

 A aspiração pela justiça e pelo 
reconhecimento efetivo da digni-
dade de cada ser humano, como 
qualquer outra aspiração profunda, 
exige ser esclarecida e orientada.

Com efeito, é um dever usar de 
discernimento acerca das expres-
sões, teóricas e práticas, desta as-
piração. Pois existem numerosos 
movimentos políticos e sociais 
que se apresentam como porta-
-vozes autênticos da aspiração 
dos pobres e como habilitados, 
mesmo com o recurso a meios 
violentos, a realizar as transfor-
mações radicais que poriam fim 
à opressão e à miséria do povo..

A interpretação dos sinais dos 
tempos à luz do Evangelho exige 

pois  que se perscrute o sentido da 
aspiração profunda dos povos pela 
justiça, mas, ao mesmo tempo, que 
se examinem, com um discerni-
mento crítico, as expressões teóri-
cas e práticas que são componentes 
desta aspiração. Continua... (Sa-
grada Congregação para a Dou-
trina da Fé - Instrução Libertatis 
nuntius, sobre alguns aspectos da 
“ Teologia da Libertação” – Uma 
aspiração, II, 1 a 4 - 06/08/1984)

ORIENTAÇÕES PASTORAIS

- Na Arquidiocese de Botucatu 
o Processo de Habilitação Matri-
monial poderá ser feito diretamen-
te na Paróquia onde será reali-
zado o casamento, dispensando, 
desse modo, a Transferência.

- Na Arquidiocese de Botu-
catu, o Pároco está autorizado 
pelo Arcebispo para realizar a 
celebração do sacramento do 
Matrimônio em outro local con-
veniente dentro do território da 
Paróquia onde é Pároco, ou do 
município, em se tratando de muni-

cípios com mais de uma Paróquia.
- Por local conveniente, enten-

da-se um ambiente que esteja de 
acordo com a dignidade do sacra-
mento, que não seja de proprieda-
de ou esteja vinculado ao uso pró-
prio ou contínuo de outros grupos 
religiosos e que os responsáveis 
pela festa sejam orientados quanto 
à proibição de bebida alcoólica an-
tes da celebração do casamento.

Diretório Arquidiocesano da 
Pastoral dos Sacramentos
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ASSOCIAÇÃO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS

Casa dos Idosos Mons. José Lorusso
( Pe. Zezinho)

Rua Décimo Cassetari, 101 – Vila dos Lavradores – Botucatu, SP

Sob a presidência do Pároco e 
coordenação da senhora Sueli Ta-
melini, da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, realizou-se, 
ontem, às 20h, no Salão Paroquial 
Menor, a Assembleia Geral para 
aprovação do Estatuto e eleição da 
Diretoria da Associação Sagrado 
Coração de Jesus. 

Próximos passos:

1- Registro no Cartório da Ata 
de Fundação, solicitação do CNPJ 
e  abertura da Conta bancária, assi-
nada pela Presidente e Tesoureira.

2- Formação da Equipe de 
Arrecadação de Recursos junto às 
pessoas físicas, empresas e outras Ins-
tituições sensíveis à causa, para a 
manutenção da Casa dos Idosos, 
situada na Rua Décimo Cassetari, 

Assembleia Geral – Membros Fundadores – 30/09/2019

101, Vila dos Lavradores, Botuca-
tu, SP. 

3- Conclusão das obras de re-
forma da Casa dos Idosos: troca de 
piso, reparos elétricos e pintura in-
terna e externa.

4- A mobília da Casa: Camas, 
colchões, mesas, cadeiras, poltronas, 
TV, geladeira, fogão, maquina de lavar...

5- Nesse período a Diretoria 
juntamente com a Assistência So-
cial do município está estabelecen-
do os critérios para a admissão dos 
moradores, que tem como base o 

princípio de acolhida de pessoas, 
as mais  pobres. 

6- Montagem da Equipe de 
Voluntariado – Cozinha, limpeza, 
lavar e passar roupa, cuidadores – 
que estará colaborando até que a 
ASCJ tenha o seu quadro próprio 
de funcionários. 

7- Quem quiser colaborar na 
preparação da Casa dos Idosos, 
por enquanto, pode deixar sua con-
tribuição na Secretaria Paroquial, 
deixando claro que a doação é para 
a Casa dos Idosos. 

Pátio interno -  Reforma geral - Setembro 2019

DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO
2019-2021

Presidente: Ivanira do Amaral - Fone: 99798-7782
Vice- Presidente:   José Roberto Rossi - Fone: 99874-3251
1º Tesoureiro: Márcia  Góes - Fone:  99795-8865
2º Tesoureiro:  Kléber Antônio Lopes - Fone:  99686-2494
1º Secretário: Carlos Antunes - Fone: 99675-0317
2º Secretário:   Renata Pilan   - Fone:  99798-0252

Conselho Fiscal:  Erineu Mitsuo Asso, Udson Alberto Bassetto  
Rosseto,  Marcelo Ricardo Aguiar e  Antônio Fernando Morales.  

Suplentes:  Jesus Camilote Gomes  , José Haroldo Andrade         
e Adailton Fernando de Castro.
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  BALANCETE MENSAL
AgoSTo 2019

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 29.966,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 16.875,35
3-Secretaria Paroquial......................................................  R$    2.759,15
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.025,65
5-Aluguéis e Muros...........................................................  R$   5.579,00
6-Festa São Cristóvão....................................................... R$      439,70
7-Publicidade - Informativo Paroquial...............................  R$      800,00
8-Rendimentos bancários.................................................  R$      239,28
9-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$      225,00
10-Bazar Paroquial............................................................ R$      529,00
11-Doação Casa dos Idosos............................................. R$   1.770,00
12-Carnê da Reforma – 4ª Etapa...................................... R$   3.020,00
13-Doações....................................................................... R$   2.008,40
Total de Entrada................................................................ r$ 67.236,53

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais, Férias e GPS .............. R$  13.539,25
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    8.022,58
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.323,85
4-Espórtula  Diác. Luiz Carlos............................................  R$    1.996,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório.........................................  R$    6.021,46
6-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    1.166,00
7-Telefone, TV e  Internet  ................................................. R$    1.110,85
8-Água e Esgoto.................................................................  R$       572,82
9-Terreno Divino Pai Eterno (14/16)................................... R$    5.000,00
10-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas)... R$       460,88
11-Energia elétrica.............................................................. R$    1.115,08
12-Combustível................................................................... R$       762,11
13-RPA - Limpeza das Capelas  e Salão...........................  R$    1.700,00
14-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.517,00
15-Cestas Básica – Famílias Carentes............................... R$    1.684,80
16-Casa Paroquial .............................................................  R$       847,28
17-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
18-Unimed........................................................................... R$       694,39
19-Tarifas bancárias  .........................................................  R$       239,00
20-Taxas Públicas............................................................... R$       798,84
21-Segurança ..................................................................... R$       150,00
22-Despesas Festa Divino Pai Eterno................................  R$       830,89
23-Despesas Festa São Cristóvão...................................... R$    7.471,46
24-Reforma – 2ª e 3ª Etapas.............................................. R$  23.624,43
Total de Saída................................................................... r$ 82.948,97    

Pe. José  Hergesse                                                       Udson rossetto
         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 
AgOSTO 2019

- Total de Dizimistas: 1.113
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 489
- Novos Dizimistas: 03
- Total arrecadado: R$ 29.996,00

em que assumimos nosso Batismo como membros participantes e coerentes, onde 
vivemos o espírito da partilha e da doação, fundamentados no mandamento do amor, 
síntese de todo evangelho. Dom Aloísio Alberto Dilli, Bispo de Santa Cruz do Sul, RS.

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! 

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 fei-

ra, 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 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

O Dízimo permite que a comunidade so-
breviva, se mantenha, possa prestar seus 
serviços, consiga ajudar os necessitados, 
enfim, realize sua missão evangelizadora. 

Junto com a contribuição financeira, a 
comunidade precisa dos dons e talentos 
de cada membro, de seu envolvimento 

concreto e voluntário. Pensando assim, o 
Dízimo é, antes de tudo, um compromis-
so de fé e de amor com a comunidade, 
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
OutubRO – 2019

02/10 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)
03/10  (1ª Qui): 19:30h – região Missionária 3 (PC)
                           19:30h – região Missionária 5 (P)
04/109 (1ª sex): 19:30h – Matriz – Coração de Jesus (Ph)
05/10 (1º sab): 16h – santo exPedito (LCs)
                           18:30h – Matriz (Ph)
06/10 (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)
09/10 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)
                           19:30h – região Missionária 4 ( P)
                           19:30h – região Missionária 8  ( Pv)
                           19:30h – região Missionária 9  ( Jrg)
10/10 (2ª Qui): 19:30h – região Missionária  7  (PC)
11/10 (2ª sex): 19:30h – CaPeLa santo antônio – beNção dos Pães (LCs)

FesTa de Nossa seNHora aPareCida
12/10 (2º sab): 16h – CaPeLa santo exPedito -  beNção Terço reTrovisor (LCs)
                           18:30h – Matriz –  beNção Terço reTrovisor – Coroação  (Ph)                                                       
13/10 (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)
15/10 (3ª ter): 19:30h – região Missionária 5 (PC)
16/10 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)
                           19:30h – região Missionária  3 ( Pv)
                           19:30h – região Missionária  6 (P)
                           19:30h – região Missionária  11 (Jrg)
17/10 (3ª Qui): 19:30h – região Missionária 2 (PC)
19/10 (3º sab): 16h – CaPeLa santo exPedito (LCs)
                           18:30h – Matriz  (Ph)                                                       
20/10(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)
23/10 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Jrg)
                           19:30h – região Missionária 2 (Pv)
                           19:30h – região Missionária 9 (P)
24/10 (4ª Qui): 19:30h – região Missionária 1 (Jrg)
                           19:30h – região Missionária 10 (FM)
26/10 (4º sab): 16h – CaPeLa santo exPedito (P)
                           18:30h – Matriz  (LCs)                                                       
27/10(4º doM): 07:30h – Matriz (Pv)
                           09h – Matriz  (LCs)
                           10:30h – Matriz – baTizado (LCs)
                           11h – CaPeLa divino Pai eterno  (P)
                           11h – CaPeLa santo exPedito ( PLg )
                           17h – CaPeLa são Cristóvão (FM)
                           19h – Matriz  (LCs)
- Missas: (PH): Pe. hergesse / (PLG): Pe. Luiz griLLo / (LCs): diáCono PerManente Luiz 
CarLos dos santos/ (JrG): MeP José roQue gasPerini /  (P): MeP PaLhinha; (PC): MeP 
PauLo CaMargo;  (Pv): MeP PauLo voLPato; (FM): MeP Fernando MeLLo

obs: 1- de 21 a 24 de outubro aConteCe eM agudos, sP, o Curso de atuaLização do 
CLero da arQuidioCese de botuCatu.

2- de 25 a 27 de outubo, o Pe. hergesse, na Função de Coordenador arQuidioCesano 
de PastoraL, PartiCiPa da asseMbLeia das igreJas do estado de são PauLo - suL 1 da 
Cnbb -  eM aPareCida, sP. 

PROJETO DE REFORMA: 
1ª, 2ª E 3ª ETAPAS CONCLUIDAS – SETEMBRO 2019


