
OUTUBRO: MÊS MISSIONÁRIO!
Tema: “Enviados para teste-
munhar o Evangelho da paz”.
Lema: “ Vós sois todos irmãos” 
(Mt 23,8)

O mês de outubro quer nos 
animar na realização das ativi-
dades missionárias no Brasil e 
no mundo. Neste ano em que 
as Pontifícias Obras Missioná-
rias (POM) celebram 40 anos 
de missão, queremos lembrar 
a vida de tantos missionários 
que construíram essa história. 
A Coleta no Dia Mundial das 
Missões será no penúltimo do-
mingo de outubro, dias 20 e 21.

MENSAGEM – DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2018
“ Juntamente com os 

jovens, levemos o 
Evangelho a todos”

“Queridos jovens, junta-
mente convosco desejo refle-
tir sobre a missão que Jesus 
nos confiou. Apesar de me 
dirigir a vós, pretendo incluir 
todos os cristãos, que vivem 
na Igreja a aventura da sua exis-
tência como filhos de Deus. O 
que me impele a falar a todos, 
dialogando convosco, é a certe-
za de que a fé cristã permanece 
sempre jovem, quando se abre à 
missão que Cristo nos confia. «A 

missão revigora a fé» (Carta enc. 
Redemptoris missio, 2): escrevia 
São João Paulo II, um Papa que 
tanto amava os jovens e, a eles, 
muito se dedicou. Papa Fran-
cisco – Mensagem para o Dia 
Mundial das Missões 2018

ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: 

De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 
18h / Sábado: Das 08 às 12h. 
Fone: (14) 3882-0297 – Secretá-
rias: 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: 20h / 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 endere-
ço 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

GRUPO GUARDIÃES DA MATRIZ
A partir do mês de outubro, a igreja 

Matriz da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus vai permanecer aberta: de 2ª a 
6ª feira e feriados das 08h às 17h. Aos 
sábados e domingos, das 06h às 20h.  
Nesse trabalho,  a Paróquia estará con-
tando com a colaboração de paroquia-
nos (as) voluntários que permanecerão 
na Matriz, por  1 hora, seguindo a Escala que será elaborada 
pelo casal Coordenador do Grupo Guardiães da Matriz. Quem 
quiser participar, favor, deixar o nome  e o telefone  na Se-
cretaria Paroquial.  Casal Coordenador:     Giselle e Gustavo   
Tecchio   Fone: 99657-5819.
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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

Irmãos e irmãs
Saúde e paz!

Segundo o Se-
cretário Executivo 
do Ano do Laica-
to, Daniel Seidel,  
em todo o Brasil 
ocorreram as ce-
lebrações de Abertura do Ano 
Nacional do Laicato. Alguns dos 
Regionais, como o Norte 1 (AM 
e RR) e Nordeste 2 (AL, PB, PE e 
RN) fizeram celebração em nível 
do Regional da CNBB no sábado, 
possibilitando a participação no 
domingo, dia 26-11, nas Dioce-
ses e Paróquias. 

Algumas Dioceses e Arquidio-
ceses incorporaram as sugestões 
em seus folhetos litúrgicos, in-

cluindo a Oração para o Ano do 
Laicato nas celebrações. Em Dio-
ceses do Regional Leste 2 (MG e 
ES) na celebração de abertura, as 
Paróquias receberam os Estan-
dartes da Sagrada Família, que 
vai percorrer cada uma da s co-
munidades levando a mensagem 
do Ano Nacional do Laicato. 

O programa apresentado 
pelas TVs Católicas teve boa 
acolhida e despertou curiosi-
dade em saber como partici-
par efetivamente do Ano Na-
cional do Laicato.  Revistas 
católicas de grande circulação 
publicaram artigos  ou entre-
vista, além de portais católicos. 

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

EQUIPE PAROQUIAL DE FORMAÇÃO

Seguindo as orientações da 
Arquidiocese de Botucatu, a 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus já constituiu a sua Equi-
pe Paroquial de Formação, 
em vista do Projeto Arqui-
diocesano de Formação dos 
Discípulos Missionários. São 
membros: Fernando Mello ( 
Coordenador), Douglas Brás, 

Ângela Riquete Caetano, Pa-
lhinha e Paulo Volpato. 

Na RP1, as Equipes Paro-
quiais serão capacitadas nos 
meses de setembro, outubro 
e novembro de 2018. As ati-
vidades de aplicação dos 5 
Encontros de Formação nas 
Paróquias terão início em fe-
vereiro de 2019.

GRUPO AMIGAS DO SONHO
Sob a coor-

denação da Sra. 
Nilce Bronzato 
Vieira, está sen-
do organizado na 
Paróquia Sagra-
do Coração de 
Jesus, um grupo 
com a finalida-
de de produzir    
“sonhos” que se-
rão vendidos nos 
meses de março, 
maio, setembro 
e novembro,  no Salão Paroquial. As Regiões Missionárias, com os seus 
Agentes,  colaboram na arrecadação dos ingredientes e na venda dos 
produtos. A renda será destinada às obras de manutenção da Paróquia.  
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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 sendo implanta-
das diversas atividades pastorais. No 
momento são 6: Coordenação Ge-
ral da Região Missionária, MECEs, 

PARÓQUIA - REGIÕES MISSIONÁRIAS
Capelinhas, Terço nas Famílias, 
Novena de Natal/CF e distribuição 
do Informativo Paroquial. Uma ou-
tra atividade pastoral que está sendo 
organizada  é a Bandeira do Divino 
que, no Tempo Pascal,  visita as  famí-
lias da Região Missionária. Neste ano, 
visitou mais ou menos mil famílias.

4- Região Missionária 
São João Bosco 

Coordenadora Geral: Rosinha Mi-
queleto - Fone: 99774-1717
- MECEs: Ana Maria Pereira - Fone: 
3814-7560
- Capelinhas:  Maria Pereira - Fone: 
3814-7560
- Novena/CF:  Carmela Denadai - 
Fone: 99733-1059
- Terço nas Famílias: Terezinha 
Santucci - Fone: 99633-3078
- Informativo Paroquial: Plínio Mi-
quelin - Fone: 99711-3892

OBS - No próximo número  a Região Mis-
sionária 5 –  Sagrado Coração de Jesus

DIRETRIZES ARQUIDIOCESANAS 
DE MISSÃO E PASTORAL DAMP

APRESENTAÇÃO
Com renova-

da consciência 
de que a evange-
lização continu-
amente parte do 
encontro, adesão 
e contemplação 
de Jesus Cristo 
presente em sua 
Igreja e se desen-
volve, na força do 
Espírito Santo, 
em diálogo com 
os contextos em 
que se realizam, 
estas Diretrizes 
são oferecidas a 
todas as Paró-
quias, Pastorais, 
Movimentos, As-
sociações e Or-
ganismos Ecle-
siais de nossa 
Igreja Particular. 
Que elas possam 
contribuir para que a “alegria 
do Evangelho” renove profun-
damente nossas comunidades e 
anime continuamente nosso entu-
siasmo missionário.

Diretrizes não contêm fórmu-
las pastorais mágicas nem são 
constituídas basicamente de nor-
mas específicas. Seu valor está 
no “espírito” que orienta e na 
luz que aponta o caminho a tri-
lhar. Assim, com o espírito de 
uma Igreja “em saída” deseja-
mos “acolher” melhor os que 
se aproximam; “cuidar” bem dos 
membros da comunidade e “procu-

rar” os que se encontram longe. À 
luz da Conferência de Aparecida, 
da Exortação Apostólica “A Ale-
gria do Evangelho” e das DGAE 
da Igreja no Brasil.Queremos nos 
comprometer com uma Igreja sem-
pre mais ministerial; casa e escola 
de comunhão e samaritana.

Botucatu, 15 de novembro de 2017.
Dom Maurício Grotto de Ca-

margo - Arcebispo Metropolita-
no de Botucatu

 OBS:  O Texto completo da 
Diretrizes Arquidiocesanas na 
página da Paróquia:

scjbotucatu.com.br

O velho cão
Houve um velho cão de caça 

que tinha trabalhado muito durante 
longos anos; estava velho, cansa-
do e doente. Mas seu dono insistia 
em levá-lo para caçar.

PARA REFLETIR
Aconteceu que durante uma 

exaustiva caçada pelas montanhas, 
o velho cão conseguiu apanhar um 
grande veado; agarrou-o por uma 
das patas, mas seus dentes já ve-
lhos e estragados não conseguiram 
segurar o ágil animal.

Desesperado, o dono ficou fu-
rioso e começou a bater com chi-
cote no pobre cão. O fiel animal 
disse-lhe tristemente:

– Senhor, tenha piedade! Não 
bata no seu antigo servo; eu de 
boa vontade continuaria a servir-
-lhe como antes, mas estou velho e 
faltam-me forças. Se hoje não sou 
de grande utilidade, lembre-se dos 
bons tempos em que lhe prestei to-
dos os serviços solicitados.
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DOUTRINA SOCIAL DA 
IGREJA: VER, JULGAR E AGIR

Concílio Vaticano II - Aula Conciliar – Basílica 
de São Pedro – Roma – 1962-1965

A Igreja, o
Concílio e a 

Humanidade
Nos nossos 

dias, a humani-
dade, cheia de 
admiração ante 
as próprias des-
cobertas e poder, 
debate, porém, 
muitas vezes, 
com angústia, as 
questões relati-

vo, enfim, ao último destino das 
criaturas e do homem.

Eis a razão por que este sa-
grado Concílio, proclamando a 
sublime vocação do homem, e 
afirmando que nele está deposi-
tado um germe divino, oferece ao 
gênero humano a sincera coope-
ração da Igreja, a fim de instau-
rar a fraternidade universal que 
a esta vocação corresponde. 

Nenhuma ambição terrena 

move a Igreja, mas unicamen-
te este objetivo: continuar, sob 
a direção do Espírito Consola-
dor, a obra de Cristo que veio 
ao mundo para dar testemunho 
da verdade , para salvar e não 
para julgar, para servir e não 
para ser servido. Concílio Va-
ticano II – Constituição Pas-
toral Gaudium et Spes, sobre a 
Igreja no mundo contemporâ-
neo, nº 3 – 07/12/1965

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Que possa 
perdurar no tempo

Depois do amor que nos une a 
Deus, o amor conjugal é a «ami-
zade maior». É uma união que tem 
todas as características duma boa 
amizade: busca do bem do outro, 
reciprocidade, intimidade, ternu-
ra, estabilidade e uma semelhança 
entre os amigos que se vai cons-
truindo com a vida partilhada. O 
matrimônio, porém, acrescenta a 
tudo isso uma exclusividade indis-
solúvel, que se expressa no proje-
to estável de partilhar e construir 
juntos toda a existência. 

Sejamos sinceros na leitura 

dos sinais da realidade: quem 
está enamorado não projeta que 
essa relação possa ser apenas por 
um certo tempo; quem vive inten-
samente a alegria de se casar não 
está pensando em algo de passa-
geiro; aqueles que acompanham 
a celebração duma união cheia 
de amor, embora frágil, esperam 
que possa perdurar no tempo; os 
filhos querem não só que os seus 
pais se amem, mas também que 
sejam fiéis e permaneçam sempre 
juntos. Papa Francisco – Exor-
tação Apostólica Pos-Sinodal 
– Amoris Laetitia, sobre o amor 
na família, nº 123 – 19/03/2016

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

A criação de um Movimento 
de casais desejosos de se san-
tificarem no e pelo sacramento 
do Matrimônio foi um grande 
acontecimento na Igreja, uma 
verdadeira revolução.  As Equi-
pes de Nossa Senhora propõem-
-se ser um movimento de Espi-
ritualidade Conjugal com uma 
metodologia para uma vida de 

de Bauru que é o responsável 
pelas Equipes de Nossa Senho-
ra na Província Eclesiástica de 
Botucatu, SP, para as orienta-
ções necessárias em vista da 
implantação do Movimento em 
nossa Paróquia.  

Casal Coordenador Paro-
quial: Émerson e Viviane Hervaz 
Fone: 99685-8080

equipe numa «Co-
munidade cristã de 
casais», o que, nessa 
altura, era uma no-
vidade e que é hoje 
considerado um ca-
risma, um dom dado 
por Deus à sua Igreja.

OBS - Estamos 
aguardando a data 
para a vinda do casal 

no universo, ao significado do 
seu esforço individual e coleti-

vas à evolução atual do mundo, 
ao lugar e missão do homem 
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

Projeção psíquica 
alucinatória ou Alucinação

A Alucinação é a percepção de 
um objeto não real. Nela tudo ocor-
re como se fosse real, porém, o ob-
jeto da percepção não está presen-
te. O que acontece é uma imagem 
projetada na mente. É um pouco 

parecido com o sonho. A pessoa 
está de olhos fechados, dormindo, 
num quarto escuro... e ter a impres-
são de estar vendo o panorama, os 
objetos, as pessoas, as cores, de 
ouvir falar e ouvir a voz das pes-
soas... Na verdade, é uma espécie 
de cinema que acontece na tela 
da mente. 

Pode-se dizer que a alucinação 
é a mesma coisa, com a diferença 
de que ela acontece estando a pes-
soa de olhos abertos. Na verdade, 
é uma projeção que acontece ape-
nas na mente da pessoa alucinada. 
Nada de externo. Outras pessoas 
que estivessem ao lado da pessoa CIÊNCIA E FÉ: DUAS ASAM EM 

BUSCA DA VERDADE!

Papa Bento XVI 
Roma – 26/10/2017 

O homem é redimido pelo amor
Não é a ciência que redime 

o homem. O homem é redimido 
pelo amor. Isto vale já no âmbito 
deste mundo. Quando alguém ex-

perimenta na sua vida um grande 
amor, conhece um momento de 
« redenção » que dá um sentido 
novo à sua vida. Mas, rapidamen-
te se dará conta também de que o 
amor que lhe foi dado não resolve, 
por si só, o problema da sua vida. 

É um amor que permanece frá-
gil. Pode ser destruído pela morte. 
O ser humano necessita do amor 
incondicionado. Precisa daque-
la certeza que o faz exclamar: « 
Nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem 
o presente, nem o futuro, nem as 
potestades, nem a altura, nem a 
profundidade, nem qualquer ou-
tra criatura poderá separar-nos do 
amor de Deus, que está em Cristo 
Jesus, nosso Senhor » (Rom 8,38-
39). Papa Bento XVI – Carta Encí-
clica Spe Salvi, sobre a esperança 
cristã, nº 26 – 30/11/2017

alucinada, não perceberiam nada. 
A alucinação é subjetiva. E os 

cinco sentidos podem sofrer aluci-
nações. Há alucinações visuais, au-
ditivas, tácteis, olfativas e gustati-
vas. Quem pode sofrer alucinações? 
Em algum momento da vida, todos 
experimentam algum tipo de alucina-
ção, que são instantâneas, fugazes...

Quando a alucinação tende a 
tornar-se frequente, persistente, 
é patológica, e a pessoa necessi-
ta de cuidados especializados, no 
caso, um Psiquiatra. Chega-se  a 
uma situação muito dolorosa e 
a pessoa se torna vítima de suas 
alucinações, das suas “vozes” ou “ 

imagens”. É o chamado delírio no 
qual o doente ouve e vê por toda 
parte pessoas rindo dele e tra-
mando contra ele. Sente-se cons-
tantemente perseguido. 

As pessoas com tendência à 
alucinação devem cultivar a paz, 
a serenidade e, sobretudo, evitar 
experiências extravagantes em 
movimentos religiosos ou grupos 
fanatizantes. Estes nunca fazem 
bem; o fanatismo embota a men-
te e aliena as pessoas. ( Cf. Ben-
jamim Bossa, Parapsicologia – O 
poder da mente e os mistérios da 
vida, Edições Loyola). Continua... 
Pe. José Hergesse

LITURGIA: PASTORAL DO DOMINGO
Domingo: a Páscoa

da semana!
 O dia do Senhor, como 

foi definido o domingo, des-
de os tempos apostólicos, 
mereceu sempre, na história 
da Igreja, uma consideração 
privilegiada devido à sua es-
treita conexão com o próprio 
núcleo do mistério cristão. O 
domingo, de fato, recorda, 
no ritmo semanal do tempo, o dia 
da ressurreição de Cristo. É a Pás-
coa da semana, na qual se celebra 
a vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, o cumprimento n'Ele da 
primeira criação e o início da « 
nova criação » (cf. 2 Cor 5,17). 

Ao domingo, portanto, aplica-
-se, com muito acerto, a exclama-
ção do Salmista: « Este é o dia que 
Senhor fez: exultemos e cantemos 
de alegria » (118, 24). Este convite 

à alegria, que a liturgia de Páscoa 
assume como próprio, traz em si 
o sinal daquele alvoroço que se 
apoderou das mulheres,  elas que 
tinham assistido à crucifixão de 
Cristo, quando, dirigindo-se ao se-
pulcro « muito cedo, no primeiro 
dia depois do sábado » (Mc 16,2), 
o encontraram vazio. Papa João 
Paulo II – Carta Apostólica Dies 
Domini, sobre a santificação do 
domingo, nº 1 – 31/05/1998
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PASQUISTÃO: SANTUÁRIO 
DE MARIAMABAB

Fieis de diversas religiões - católicos, cristãos de 
outras Confissões, muçulmanos, Indús - em 
peregrinação ao Santuário de Mariamabab 

cidade de Maria - , na região de Punjab, Paquistão.

nhora, velas acesas... São fei-
tos pedidos e confiados à Mãe 
Celeste os sofrimentos e as 
esperanças...   Numa grande 
peregrinação penitencial que 
parece parar o País, com mais 
de 1 milhão de fieis.

É uma tradição antiga, que 
se renova desde 1949, numa 

localidade fundada pelos Freis 
Capuchinhos belgas, em 1898. 
De início, como objetivo de reu-
nir os católicos, os Freis com-
praram um terreno, edificaram 
as primeiras casas e construí-
ram o primeiro pequeno Santu-
ário.  Fonte: Vatican. Insider 
– 10/09/2018

FRANCISCO: OS CRISTÃOS 
NO ORIENTE MÉDIO

Papa Fran-
cisco afirmou no 
encontro com re-
presentantes de 
organismos cató-
licos presentes no 
Iraque e na Síria, 
que existe “ o ris-
co da presença 
cristã ser cance-
lada na terra de 
onde teve início 
no mundo a luz do Evangelho”.  
Continuou o Papa: “ Desde a 
muitos anos que os conflitos 
estão ensanguentando essa re-
gião e a situação da população 
continua  inspirando uma gran-
de preocupação”. E concluiu: 
“ Peço à Comunidade Interna-

cional que não se esqueça dos 
necessitados e das vítimas das 
guerras  e se coloque ao serviço 
da paz... Não podemos fechar 
os olhos às causas que forçam 
milhões de pessoas a deixarem, 
com dor, sua própria terra”. Fon-
te: Vatican Insider, 14/09/2018 

REDES SOCIAIS: INTOLERÂNCIA 
ENTRE CATÓLICOS?

publicou artigo, esta semana, 
no periódico “Mensageiro de 
Santo Antônio” no qual faz uma 
denúncia sobre o modo como 
muitos católicos se comportam 
nas redes sociais digitais.

 Afirma:  “Intolerância, ódio, 
indiferença. Discriminação, di-
famação, desinformação. E a 
pessoa que está do outro lado 
da tela já não é um ‘irmão ou 
irmã na fé’, mas apenas al-
guém sobre o qual se descar-
regam toda a raiva e o rancor 
pessoais, camuflados de de-
fesa da tradição, da doutrina e 
da liturgia, com citações artifi-

ciosamente pinçadas da Bíblia 
e do Catecismo. Nada nem 
ninguém estão acima desse 
‘Tribunal da Santa Inquisição 
Digital’, nem mesmo o papa 
Francisco ou os Bispos. 

O autor conclui: “Tertuliano, 
escritor eclesiástico da Igreja 
primitiva, testemunhava que 
os primeiros cristãos e cristãs 
viviam tão concretamente o 
‘novo mandamento’ de Jesus, 
que os pagãos exclamavam, 
admirados: ‘Vejam como se 
amam!’ Não é bem isso que se 
vê hoje no ambiente digital”. 
Fonte: CNBB – 12/09/2018

A pere-
grinação do 
dia 08 de se-
tembro – Na-
tividade de 
Nossa Se-
nhora – é na-
cional , por-
que envolve 
pessoas do 
País inteiro. 
Se caminha 
a pé, levan-
do flores a 
Nossa Se-

Moisés Sbar-
delotto, jornalis-
ta, doutor em 
Ciências da 
Comunicação e 
autor dos livros 
“E o Verbo se 
fez rede“ (Pau-
linas, 2017) e 
“E o Verbo se 
fez bit” (San-
tuário, 2012) 
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  BALANCETE MENSAL
AGOSTO 2018

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.147,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 15.307,10
3-Secretaria Paroquial......................................................  R$   2.924,00
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.033,70
5-Chá do Apostolado......................................................... R$      930,00
6-Aluguéis e Muros........................................................... R$   1.920,00   
7-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
8-Rendimentos bancários.................................................  R$      586,28
9-Cesta Básica.................................................................. R$   1.120,00
10-Bazar Paroquial........................................................... R$   1.171,00
11-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   5.490,00
12-Doações....................................................................... R$      307,00
Total de Entrada................................................................ r$ 61.936,08  

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$  11.233,62
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    6.683,70
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.192,95
4-Espórtula Diác. Luiz Carlos............................................. R$       754,00
5-Espórtula Pe. André......................................................... R$    1.000,00
6-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................ R$    5.388,70
7-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    6.960,51
8-Reforma Capela Divino Pai Eterno.................................. R$    2.019,26
9-Reforma Capela Santo Expedito.....................................  R$       207,64
10-Despesas Festa São Cristóvão.....................................  R$    5.481,78 
11-Telefone, TV e  Internet  ............................................... R$       652,38
12-Água e Esgoto...............................................................  R$       720,33
13-Iluminação da Matriz...................................................... R$    3.699,49
14-Terreno Divino Pai Eterno (2/16)................................... R$    5.000,00
15-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas)....  R$       593,21
16-Energia elétrica.............................................................. R$    1.116,18 
17-Combustível................................................................... R$       517,95
18-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$    1.730,00
19-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.436,00
20-Reforma – 2ª Etapa........................................................ R$    9.435,00
21-Casa Paroquial .............................................................  R$       696,21
22-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$    1.724,95
23-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
24-Unimed........................................................................... R$       642,24
25-Taxas - IPTU.................................................................. R$       787,09
26-Tarifas bancárias...........................................................  R$       186,85
27-Segurança ..................................................................... R$       150,00
Total de Saída................................................................... r$ 72.310,04 

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 - AGOSTO 2018

- Total de Dizimistas: 1.050
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 480
- Novos Dizimistas: 08
- Total arrecadado: R$ 28.147,00

- Dízimo: uma contribuição mensal que os Paroquianos oferecem para 
a manutenção das atividades pastorais da Paróquia.

- Dízimo: um ato consciente, livre, pessoal e responsável.

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

- Dízimo: um valor que é doado de acordo com o tamanho da fé, do amor e do bolso.

Seja você também um Dizimista da Paróquia Sagrado Coração de Jesus!

Faça sua Inscrição e retire o seu Carnê de Dizimista no Plantão do Dízimo, 
antes ou depois das Missas da Matriz e Capelas, ou na Secretaria Paroquial!

A sua contribuição mensal você poderá entregá-la na Secretaria Paro-
quial ou no Plantão do Dízimo! 

DÍZIMO: A CHAVE QUE ABRE O 
CORAÇÃO PARA A PARTILHA!

 Dízimo é um ato de gratidão a Deus, do qual re-
cebemos tudo que temos. É devolução a Ele, de um 
pouco do que Dele recebemos por meio da Igreja, 
para que o seu Reino aconteça entre nós. É mani-
festação de nosso amor a Deus e aos irmãos. 

É partilha dos bens que estão a nosso dispor, 
especialmente com os mais necessitados. Contu-
do com a inspiração, com que cada  um vê ou 

percebe o Dízimo, vai atribuir-lhe um significado. 
O Dízimo num primeiro momento, deve ser um reconhecimento  pe-

los dons gratuitos que recebo de Deus, a começar pela vida, pela saúde, 
pela inteligência, o imenso amor que ele tem por mim. Depois manifesto 
de forma objetiva, minha gratidão, retribuindo a Ele este sentimento, em 
gesto concreto de amor, através dos meus irmãos.
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
OUTUBRO – 2018

02/10 (1ª Ter):  19:30h  – Capela São JudaS Tadeu – NoveNa ( JrG )
                                20h –  Condomínio arauCária (ph)
                                20h – reGião miSSionária 1 – Celebração ( p )
                                20h – reGião miSSionária 2 – Celebração ( pC )
03/10 ( 1ª Qua): 15hh – maTriz – Missa e NoveNa da sobriedade (ph)           
04/10 (1ª Qui): 19:30h – Capela divino pai eTerno – NoveNa (lCS)
                                20h – reGião miSSionária 3 – Celebração ( pv )
05/10 (1ª Sex): 15h – hoSpiTal SoroCabana (lCS)
                                19:30h – maTriz – sagrado Coração de Jesus (ph)
06/10 (1º Sab): 16h – Capela São JudaS Tadeu  (ph)
                                18:30h – maTriz  (ph)  
07/10 (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)
09/10 (2ª Ter): 19:30h  – Capela São JudaS Tadeu – NoveNa ( pC )
                                19:30h – Condomínio   belGrado  (ph)
                                20h – reGião miSSionária 4 – Celebração ( JrG )
101/10 ( 2ª Qua): 15hh – maTriz – Missa e NoveNa da sobriedade (ph)           
11/10 (2ª Qui): 19:30h – Capela divino pai eTerno – NoveNa (lCS)
                                20h – reGião miSSionária 5 – Celebração ( pC )
12/10 (2ª Sex): 19h – maTriz – Festa de Nossa seNhora apareCida (ph)
13/10 (2º Sab):  16h – Capela São JudaS   Tadeu  (ph)
                                18:30h – maTriz  (ph)  
14/10 (2º Dom):  07:30h – maTriz (ph)
                                09h – maTriz  (ph)
                                11h – Capela divino pai eTerno  (pa)
                                11h – Capela São JudaS Tadeu expediTo (ph)
                                17h – Capela São CriSTóvão (pa)
                                19h – maTriz  (ph)
16/10 (3ª Ter): 19:30h  – Capela São JudaS Tadeu  – NoveNa     (p )              
                                19:30h – Condomínio  bavária  (ph)
                                20h – reGião miSSionária 6 – Celebração ( pv )
17/10 (3ª Qua): 15hh – maTriz – Missa e NoveNa da sobriedade (ph)  
18/10  (3ª Qui):  19:30h – Capela divino pai eTerno – NoveNa (lCS)   
                                20h – reGião miSSionária 7 – Celebração ( pC )
19/10 (3ª Sex): 15h – hoSpiTal SoroCabana (lCS)
20/10 (3º Sab): 16h – Capela São JudaS Tadeu  (pa)
                               18:30h – maTriz  (pa)  
21/10 (3º Dom): 07:30h – maTriz (pa)
                                09h – maTriz  (pa)
                                11h – Capela divino pai eTerno  (p)
                                11h – Capela São JudaS Tadeu  (pa)
                                17h – Capela São CriSTóvão (lCS)
                                19h – maTriz  (pa)
23/10 (4ª Ter):  19:30h  – Capela São JudaS Tadeu – NoveNa ( pv )
                                20h – reGião miSSionária 8 – Celebração (JrG )
24/10 (4ª Qua): 15hh – maTriz – Missa e NoveNa da sobriedade (JrG)           
25/10 (4ª Qui): 19:30h – Capela divino pai eTerno – NoveNa (lCS)
                                20h – reGião miSSionária 9 – Celebração ( p )  
                                20h – reGião miSSionária 10 – Celebração (pC )
26/10 (4ª Sex): 15h – hoSpiTal SoroCabana (lCS)
27/10 (4º Sab): 16h – Capela São JudaS Tadeu  - Festa  (ph)
                                18:30h – maTriz (ph)
28/10 (4º Dom): 07:30h – maTriz (ph)
                                09h – maTriz  (ph)
                                10:30h – maTriz – batizado (ph)
                                11h – Capela divino pai eTerno  (lCS)
                                11h – Capela São JudaS Tadeu    (JrG)
                                17h – Capela São CriSTóvão (lCS)
                                19h – maTriz  (ph)
30/10 (5ª Ter): 19:30h – Capela São JudaS Tadeu – NoveNa (JrG )
31/10 (5ª Qua): 15h – maTriz – Missa e NoveNa da sobriedade (ph)

- 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

O Carnê da Reforma – 2ª Etapa, no valor de R$ 100,00, com a possi-
bilidade 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)!

ALMOÇO DE NATAL
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus 

está organizando o Almoço de Natal com 
as pessoas que se encontram sozinhas ou 
que quiserem almoçar junto com outras  
no dia de Natal no Salão Paroquial.  No 
número de novembro, teremos mais de-
talhes a respeito da organização. Quem 
quiser colaborar, a ajuda será bem vinda!

ATENÇÃO:- No 3º final de semana de outubro, o Pe. Hergesse, na função 
de Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, participa, em Itaici, da Assem-
bleia dos Bispos do Estado de São Paulo. 

 - De 22 a 25 de outubro acontece em Agudos, SP, o Curso de Atualização 
do Clero da Arquidiocese de Botucatu.


