
SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA! Ao celebrar o Mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a 
fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada 

dia, uma leitura meditada e rezada. É essencial ao Discípulo Missionário o 
contato com a Palavra de Deus para ficar solidamente firmado em Cristo e 

poder testemunhá-Lo no mundo, tão necessitado de Sua presença. 
“Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a 

anunciá-lo. Se queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo  é 
indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É 
preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida 

cristã na rocha da Palavra de Deus” (Documento de Aparecida, 247).

SÃO JERÔNIMO – DOUTOR BÍBLICO
São Jerô-

nimo (347-
420), nasceu 
na Dalmácia e 
educou-se em 
Roma; é o mais 
erudito dos Pa-
dres da Igreja 
latina; sabia o 
grego, latim 
e hebraico. 
Viveu alguns 
anos na Palestina como eremita. 
Em 379, foi ordenado sacerdote 
pelo bispo Paulino de Antioquia; 
foi ouvinte de São Gregório Na-
zianzeno e amigo de São Gregório 
de Nissa. De 382 a 385 foi secretá-
rio do Papa São Dâmaso. Pregava 
o ideal de santidade entre os Lei-
gos e combatia os maus costumes 
do clero. Na figura de São Jerôni-
mo destacam-se a austeridade,  o 

amor a Igreja e à Sé de Pedro.
A Igreja no Brasil dedica todo o 

Mês de Setembro a Bíblia. A mo-
tivação provém do fato da Igreja 
celebrar no dia 30 de setembro a 
memória do grande santo e dou-
tor da Igreja, São Jerônimo, que 
a pedido do Papa Dâmaso (366-
384) preparou a tradução da Bí-
blia em latim, a partir do hebraico 
e do grego, a chamada Vulgata. 

 “ Para des-
cobrir a inten-
ção dos autores 
bíblicos, devem 
ser tidos tam-
bém em conta, 
entre outras coi-
sas, os «gêneros 
literários». Com 
efeito, a verda-
de é proposta 
e expressa de 

COMO ENTENDER A BÍBLIA?

modos diversos, segundo se trata 
de gêneros históricos, proféti-
cos, poéticos ou outros. Impor-
ta, além disso, que o intérprete 
busque o sentido que o autor em 
determinadas circunstâncias, se-
gundo as condições do seu tem-

po e da sua cultura, pretendeu 
exprimir e de fato exprimiu ser-
vindo-se dos gêneros literários 
então usados” Concílio Vaticano 
II – Constituição Dogmática Dei 
Verbum, Sobre a Revelação Divi-
na, nº 12 – 18/11/1965
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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!

A Igreja no Brasil está celebran-
do do dia  26 de novembro de 2017, 
Solenidade de Cristo Rei, a 25 de 
novembro de 2018, o “Ano do Lai-
cato”. O tema escolhido para ani-
mar a mística do Ano do Laicato foi: 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos 

na ‘Igreja em saída’, a serviço do 
Reino” e o lema: “Sal da Terra e 
Luz do Mundo”, Mt 5,13-14. 

Segundo o Bispo de Caçador, 
SC,  Dom Severino Clasen,  Pre-
sidente da Comissão Episcopal 
Especial para o Ano do Laicato, 
já era um desejo da comissão dar 
novo impulso, incentivo e estímu-
lo a temática. “Sabemos que há 
uma grande satisfação do laicato 
no serviço com a Igreja, sobretudo 
na sua intervenção e no seu teste-
munho dentro da sociedade. Muitas 
vezes eles são esquecidos ou pouco 
valorizados”, afirma  o Bispo.

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

CELEBRAÇÕES DA PALAVRA   
REGIÕES MISSIONÁRIAS

SETEMBRO 2018

- As Celebrações da Palavra são presididas 
pelos Ministros Extra-ordinários da Palavra.

- A Coordenadora Geral da Região 
Missionária é a responsável  por encon-

trar a Casa onde será realizada a Celebra-
ção e deixar o endereço, com antecedên-

cia, na Secretaria Paroquial.

04/09 (1ª Ter): 20h – Região Missionária 1 (JRG)
06/09 (1ª Qui): 20h – Região Missionária 2  (P)
                          20h – Região Missionária 3  (PC)
11/09 (2ª Ter): 20h – Região Missionária 4  (PV)
13/09 (2ª Qui): 20h – Região Missionária 5  (JPT)                        
18/09 (3ª Ter): 20h – Região Missionária 6   (JRG)
20/09  (3ª Qui): 20h – Região Missionária 7  (P)
25/09 (4ª Ter): 20h – Região Missionária 8    (PV)
27/09 (4ª Qui): 20h – Região Missionária 9  (PC)
                          20h  - Região Missionária 10  (JPT)                    
                          
OBS: (JRG):  MEP José Roque Gasperini/ (P): MEP Palhinha/ (PV) MEP 

Paulo Volpato; /(PC) MEP Paulo Camargo; (JPT): MEP João Paulo Tassi.

PASTORAL DO BATISMO
Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus a

 Pastoral do Batismo está assim organizada:
1-PRÉ-BATISMO: Acompanhar a família a par-

tir do momento da gravidez, com as orientações 
necessárias para o Batismo.  Casal Coordenador: 
Silmara e Hero Panhoza - Fone: 991419272
2-PREPARAÇÃO PARA O BATISMO: Os en-

contros de preparação são realizados no 1º sábado, 
das 19h às 21:30h e no 3º Domingo, das 09h às 11:30h. Casal Coordena-
dor: Raquel e Maurício Frossard     Fone: 98122-6000
3-CELEBRAÇÃO DO BATISMO:  Uma Equipe  que ajuda na celebração 

do Batismo.   Casal Coordenador: Célia e Irineu Asso - Fone: 3354-0443
4-PÓS-BATISMO: Acompanhar a família  durante um ano, com encon-

tro mensais. No final desse período a família recebe numa das Missas, das 
mãos do Pároco,  a imagem da Sagrada Família. Casal Coordenador: 
Camila e Marcos Panhoza - Fone: 98203-1000
Casal Coordenador Paroquial da Pastoral do Batismo: Fernanda e Ud-

son Bassetto - Fone: 99759-0942
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A Paróquia Sa-
grado Coração de 
Jesus encontra-
-se dividida em 
11 Regiões Mis-
sionárias, cada 
uma com 5 ou 
mais Setores. Nas 
Regiões Missio-
nárias estão sen-
do implantadas 
diversas ativida-
des pastorais. No 

PARÓQUIA - REGIÕES MISSIONÁRIAS

3- Região Missionária Santa Cecília 
- Coordenadora: Nilce Gianese - Fone: 3815-1172
- MECEs: Luzia Spadoti - Fone: 3815-8045
- Capelinhas: Lourdes Gianese - Fone: 3815-1172
- Novena/CF: Cecília Felzener - Fone: 3882-0198 
- Terço nas Famílias: Ermelinda Basseto - Fone: 3882- 2878
- Informativo Paroquial: Dolores Spadoti - Fone: 3882-9125

OBS - No próximo número a Região Missionária 4 –  São João Bosco

momento são 6: Coordenação Geral da Região Missionária, MECEs, Capeli-
nhas, Terço nas Famílias, Novena de Natal/CF e distribuição do Informativo 
Paroquial. Uma outra atividade pastoral que está sendo organizada  é a 
Bandeira do Divino que, no Tempo Pascal,  visita as  famílias da Região 
Missionária. Neste ano, visitou mais ou menos mil famílias.

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

A Paróquia e o apoio 
às famílias

As Paróquias, os 
movimentos, as esco-
las e outras institui-
ções da Igreja podem 
desenvolver várias me-
diações para apoiar e 
reavivar as famílias.

Por exemplo, atra-
vés de recursos como 
reuniões de casais vi-
zinhos ou amigos, breves retiros para casais, conferências de especia-
listas sobre problemáticas muito concretas da vida familiar, centros de 
aconselhamento conjugal, agentes missionários preparados para falar 
com os casais acerca das suas dificuldades e aspirações, consultas sobre 
diferentes situações familiares (dependências, infidelidade, violência fa-
miliar), espaços de espiritualidade, escolas de formação para pais com 
filhos problemáticos, assembleias familiares. 

Há também um apoio pastoral que se verifica nos grupos de casais, 
sejam eles de serviço ou de missão, de oração, de formação ou de mútua 
ajuda. Estes grupos proporcionam a ocasião de dar, de viver a abertu-
ra da família aos outros, de partilhar a fé, mas ao mesmo tempo são 
um meio para fortalecer os cônjuges e fazê-los crescer. Papa Francisco 
– Exortação Apostólica Pos-Sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na 
família, nº 229 – 19/03/2016

PARA REFLETIR O Dr. Mário era um famoso médico especialista. Ele não gostava 
que a esposa enchesse sua cabeça com probleminhas domésticos. 

Trabalhava de manhã no hospital, à tarde no consultório e à noite atendia ca-
sos de emergência. Os fins de semana eram para descansar e não para escutar 
problemas de criança.

Mas os filhos foram crescendo e os problemas aumentando. Quando a espo-
sa tentava partilhar suas angústias, ele vinha sempre com esta:

- Você sabe que estou muito ocupado. Resolva você mesma.
Até que um dia, ele teve uma surpresa no consultório. Estava aguardando o 

próximo cliente, quando entra a esposa. Ele levantou-se e disse assustado:
- Aconteceu alguma coisa grave?
- Acalme-se! Paguei a consulta. Tenho direito de ficar aqui ao menos meia 

hora para conversarmos sobre os nossos filhos. Agora você tem de me escutar.
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OS CRISTÃOS  E AS 
ELEIÇÕES  2018  - CONCLUSÃO

 CARTILHAS E 
DEBATES

- A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB – sem-
pre se manifestou sobre questões 
políticas. Basta acompanhar 
a vida política em nosso País 
para constatar a contribuição 
da Igreja, em vista da implan-
tação e do aperfeiçoamento da de-
mocracia e a lisura das instituições.

- A Igreja Católica adotou a 
prática de elaboração de textos 
e cartilhas, a fim de conscienti-
zar os eleitores sobre a respon-
sabilidade do voto. O objetivo 
é ajudar o povo a formar uma 
consciência cidadã e dialogar 
sobre o processo político em nos-

sos Municípios, Estados e Nação.
- Há, também, iniciativas en-

volvendo Comunidades, Paró-
quias e Dioceses, na perspectiva 
da promoção de debates entre 
candidatos, no intuito de conhe-
cer melhor as pessoas e progra-
mas daqueles que se apresentam 
para governar ou legislar nas 
mais diferentes esferas do poder.

LEI CONTRA A CORRUPÇÃO ELEITORAL
- Na Igreja Católica tem 

crescido, nos últimos anos, 
o empenho de moralizar as 
campanhas políticas. A ela-
boração da Lei 9.840, con-
tra a corrupção eleitora, 
teve a coordenação da Co-
missão Brasileira Justiça e 
Paz, da CNBB.

- Essa Lei tem se mos-
trado eficaz na moralização 

ção de multa de aproximadamente 
R$ 100 mil reais aos candidatos que 
praticarem a corrupção eleitoral na 
modalidade de compra de votos.

eleitoral e propiciou o acréscimo 
do Artigo 41-A na Lei 9.504/1997, 
para a possibilitar a cassação do 
registro ou do diploma e aplica-

A LEI DA “FICHA LIMPA”
- Outra campanha 

bem sucedida foi a deno-
minada “ Lei da Ficha 
Limpa”, ou Lei Comple-
mentar 135, de 2010, que 
alterou dispositivos da 
Lei Complementar 64, 
de 1990, para tornar ine-
legível quem tenha sido 
condenado em decisão proferida por 
órgão judicial colegiado. Em decisão 
recente, o Supremo Tribunal Federal 
entendeu que se deve ampliar de três 
para oito anos a inelegibilidade dos 
condenados antes de 2010.

- A Lei da “ Ficha Limpa” se 
originou de um projeto de Lei de 
Iniciativa Popular em que a par-
ticipação ativa das comunidades 
católicas, na coleta de assinatu-
ras, foi fundamental.

CORRESPONSABILIDADE 
PELO BRASIL

- ANTES DAS ELEIÇÕES
- TENHA INTERESSE PELA 

POLÍTICA. Ela influencia con-
cretamente a nossa vida (salário, 
impostos, preço de mercadorias 
e serviços) e é essencial para a 
transformação da sociedade (edu-
cação, saúde, segurança).

- ESCOLHA CANDIDATO 
QUE TENHA BOA ÍNDOLE. 
Precisamos escolher candidatos ho-
nestos e competentes. É preciso, por-
tanto, procurar informações, em fon-
tes seguras, sobre o candidato, sobre 
sua vida, sua atuação na sociedade, 
sua família e seu trabalho social.

CUIDADOS NECESSÁ-
RIOS: Não merecem o voto os 

candidatos despreparados ou, que 
se escondem por trás de interesses 
particulares ou de grupos; que são 
oportunistas, que só aparecem em 
época de campanha ou que fazem 
promessas exageradas...

UMA ADEQUADA CATEQUESE SOCIAL
“Além disso, para melhor ajudar 

os leigos a viverem o seu empenho 
cristão e sócio-político de um modo 
unitário e coerente, é «necessária - 
como vos disse em Aparecida - uma 
catequese social e uma adequada 
formação na doutrina social da 
Igreja, sendo muito útil para isso o 
"Compêndio da Doutrina Social da 

Igreja".  Isto significa também que 
em determinadas ocasiões, os Bis-
pos devem mesmo lembrar a todos 
os cidadãos o direito, que é também 
um dever, de usar livremente o pró-
prio voto para a promoção do Bem 
Comum”. Papa Bento XVI – Dis-
curso aos Bispos brasileiros – 
Roma – 28/10/2010
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ELEIÇÕES 2018

CUIDADO COM AS NOTÍCIAS FALSAS!!!!
-  Antes de compartilhar qual-

quer mensagem ou informação so-
bre um candidato:

1- Verifique a fonte da informa-
ção em sites ou veículos de comu-
nicação confiável.

2- Cuidado com as manchetes 
bombásticas! Leia a matéria com-
pleta e não apenas o título.

DURANTE AS ELEIÇÕES
Vote com consciência, pensando no bem de todos. Não vote só 

por obrigação, mas para exercer a cidadania.
- VOTE EM QUEM:1- Apresenta uma sincera ade-

são aos valores cristãos.
2- Tem efetiva competência po-
lítica e reconhecida capacida-
de de liderança.
3- Defende a vida, desde a con-
cepção até o seu fim natural, e 
a dignidade do ser humano.
4- Defende a família, segundo 
o plano de Deus.
5- Possui histórico de comprome-
timento com as causas dos mais 
necessitados.
6- Tem atitude de respeito para 

com os seus adversários políticos.
7- Apresenta coerência entre pa-
lavras e atitudes e manifesta um 
comportamento público que inspi-
ra confiança e credibilidade.

NÃO VOTE EM QUEM:
1-É reconhecidamente deso-

nesto. Não importa a sigla par-
tidária, o credo religioso ou a 
posição nas pesquisas; se é cor-
rupto, negue-lhe seu voto.

2-Promete fazer aquilo que 
não é de sua competência.

3-Tenta comprar seu voto.
4-Coloca o lucro e a economia 

acima de tudo.

3- Veja quem é o autor da informação e se ele realmente existe.
4- Observe a data da publicação, se é atualizada.

OS 7 PECADOS CAPITAIS DO ELEITOR
- Não votar. Sua ausência en-

fraquece a Democracia.
- Vender ou trocar o voto. É um 

crime eleitoral. Pena de 4 anos de 
detenção para o eleitor.

- Não ter convicção. Não mude 
de opinião por influência da mídia 
ou amigos. Cuidado com as notí-
cias falsas na Internet.

- Não conhecer o político, o partido e a coligação.
- Deixar-se influenciar pelas pesquisas de intenção de voto.
- Não respeitar a opinião do outro, considerando inimigo quem pensa diferente.
- Deixar de acompanhar, controlar e fiscalizar o exercício do cargo 

do candidato eleito.

5-Faz da política uma profissão, mantendo-se 
no poder há muito tempo.

6-Apresenta atitudes agressivas, tanto física 
como moralmente.

7-Muda frequentemente de partido, sempre con-
forme suas conveniências.

8-É arrogante, demagogo, apresenta-se bem, 
mas não possui propostas efetivas.

9-Atenta contra a vida dos pobres e sua dignidade.
10-Não inspira confiança.

O BOM POLÍTICO
- Assume a Política como serviço ao Bem Comum.
- Vive a Política como diálogo e não confronto.
- Possui uma proposta política coerente.
- Tem conduta ética, respeita e aplica a Constituição.
- Defende a vida em todas as suas fases.
- Defende a Democracia, pois ditadores e totalitaristas 
causam males à humanidade.
- Tem coração e mente abertos a todos.
- Promove a justiça social e os direitos humanos.

- É humano e popular, sem ser populista.
- Tem sensibilidade ecológica, é inovador, 
empreendedor e administrador.
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A  SERVIÇO  DA  FÉ,  DA  LIBERTAÇÃO  E  DA  VIDA!

Muitas das doenças e 
grande parte dos fenômenos 
parapsicológicos são conse-
quências de  um conflito in-
trapsíquico, resultado, sobre-
tudo de situações existenciais 
que não foram resolvidas.  De-
pendendo da natureza do con-
flito, aliada às particularidades 
de cada pessoa, a doença ou o 
fenômeno  que aparece  pode 
ser de ordem física, funcional, 
comportamental, psicológica, 
psiquiátrica ou parapsicológica. 

Os fenômenos parapsicoló-
gicos ou paranormais, portan-
to, são expressão de um certo 
desiquilíbrio interior de quem os 
manifesta. A  saída, é encontrar 
as causas do conflito que gerou 
ou está gerando esses sintomas 
e evitar o descontrole, promovendo 
a harmonização interior que possi-
bilite ao indivíduo um estado ideal 
de equilíbrio e integração consigo 
mesmo, com os outros, com Deus 
e com o meio ambiente. 

Por isso mesmo,  não é acon-
selhável que as pessoas que 
apresentam tendência à paranor-
malidade - sensitivas, videntes, 
adivinhos, que se consideram 
portadoras de revelações, que de-
tectam maldições ou possessões 
diabólicas  -  que essas pessoas 
desenvolvam essa faculdade. Se 
o fenômenos parapsicológicos 
revelam descontrole das forças 
psíquicas, fomentá-los não é de-
senvolver, mas sim promover o 
desiquilíbrio e a perda da auto-
nomia mental de uma pessoa, já 
fragilizada ou mesmo doente. 

Na verdade, essas pessoas  

portadoras desses fenômenos 
quase sempre são pessoas de-
sintegradas afetivamente, fragili-
zadas psiquicamente e espiritual-
mente doentes! São pessoas que 
necessitam de ajuda, que preci-
sam ser cuidadas! 

Para produzir o equilíbrio psíqui-
co o primeiro passo  consiste em 
superar e eliminar as situações de 
incoerências, as situações conflituo-
sas geradoras de sofrimento e dese-
quilíbrio e cultivar a coerência como 
modo ou estilo  de vida. A pessoa 
que é sincera, verdadeira, autêntica, 
transparente nos seus relaciona-
mentos, coerente nas suas decisões 
e honesta nos seus negócios vive 
com mais saúde, vive melhor. ( Cf. 
Benjamim Bossa, Parapsicologia – 
O poder da mente e os mistérios 
da vida, Edições Loyola) Conti-
nua... Pe. José Hergesse

QUASE PARÓQUIA DIVINO PAI ETERNO

Imagem do Divino Pai Eterno Padroeiro 
da Quase Paróquia

Realizou-se, no dia 24 de ju-
lho, das 20h às 21:30h, no Sala 
de Planejamento, a reunião do 
Pároco com as Coordenações 
das Capelas que fazem parte da 
Quase Paróquia Divino Pai Eter-
no. Estavam também presen-
tes o Responsável pela Quase 
Paróquia Diác. Luiz Carlos dos 
Santos, o Coordenador do Con-
selho Administrativo Paroquial – CAP, e o Tesoureiro da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus. Nessa reunião foram tomadas as seguintes decisões:

1- A Contabilidade ( Dízimo, 
Coleta das Missas, eventos e fes-
tas, tudo o que envolve dinheiro)   
é de competência do Conselho 
Administrativo Paroquial – CAP 
-  da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus. O Diácono Luiz Carlos 
dos Santos é o responsável pela 
parte Pastoral, com a implanta-
ção, organização das Pastorais 
e Movimentos e a presidência 
de algumas celebrações.

2- Cada Capela terá a sua Comissão, assim constituída: Coordena-
dor, Tesoureiro, Secretário e Responsável pela manutenção. Os Coorde-
nadores e os Tesoureiros participam da reunião mensal do CAP da Paró-
quia Sagrado Coração de Jesus, na 1ª sexta-feira do mês, às 20;30h.

3- A Paróquia Sagrado Coração de Jesus responde pelas des-
pesas de manutenção, pagamento de água, luz e IPTU, limpeza das 
Capelas, pagamento das 16 parcelas do terreno adquirido no Jardim 
Monte Mor  e por outras despesas que se fizerem necessárias nas 2 
Capelas, de acordo com a solicitação dos respectivos Coordenadores.

4- O Dízimo, as Coletas e doações das Capelas são repassados, 
pelos Tesoureiros, à  Secretaria Paroquial, como parte das Entradas 
mensais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

5- O valor arrecadado com os eventos e festas dos Padroeiros será 
depositado na  Canta Aplicação Paróquia Sagrado Coração de Jesus – 
Quase Paróquia Divino Pai Eterno, como reserva para projetos de cons-
trução da Casa Paroquial, Salão Paroquial, nova Capela São Cristóvão 
e ampliação da Matriz da futura Paróquia.

6- A organização dos Eventos ou Festas dos Padroeiros são de 
responsabilidade das respectivas Comissões ou de pessoas por elas 
delegadas, na condição que tudo seja realizado de acordo com as 
orientações da Arquidiocese de Botucatu.

Atual Capela São Cristóvão - Rua 
João Oliveira - Altos do Paraíso

Botucatu. Santa Missa – Domingo: 17h
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  BALANCETE MENSAL
JuLho 2018

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 30.648,50
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 19.910,05
3-Secretaria Paroquial......................................................  R$   1.326,40
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.071,15
5-Festa Divino Pai Eterno.................................................  R$   2.489,50
6-Festa São Cristóvão....................................................... R$   9.068,40
7-Aluguéis e Muros...........................................................  R$   1.820,00   
8-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
9-Rendimentos bancários.................................................  R$      559,54
10-Cesta Básica................................................................ R$      955,00
11-Bazar Paroquial............................................................ R$   1.073,00
12-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   3.670,00
13-Doações....................................................................... R$   2.835,75
Total de Entrada................................................................ r$ 78,427,29    

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais, Rescisões e GPS ....... R$  24.937,74
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    6.684,74
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.192,95
4-Espórtula Diác. Luiz Carlos.............................................. R$       554,00
5-Espórtula Pe. André......................................................... R$    1.100,00
6-Pastorais, Liturgia, Escritório e Novena do Padroeiro..... R$    5.898,02
7-Óbolo de São Pedro......................................................... R$    3.953,90
8-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    3.327,76
9-Pintura do Coreto............................................................. R$       500,00
10-Despesas Festa do Padroeiro 2018..............................  R$    4.985,33
11-Despesas Festa Divino Pai Eterno................................ R$       789,33
12-Despesas Festa São Cristóvão..................................... R$       150,00
13-Limpeza de Calhas da Matriz........................................ R$       450,00
14-Telefone, TV e  Internet  ............................................... R$       861,28
15-Água e Esgoto............................................................... R$       600,48
16-Terreno Divino Pai Eterno (1/16)................................... R$    5.000,00
17-Iluminação da Matriz...................................................... R$    3.781,77
18-Energia elétrica.............................................................. R$    1.087,16 
19-Combustível................................................................... R$       552,81
20-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$    1.720,00
21-Reforma Capela Divino Pai Eterno................................ R$    2.933,24
22-Reforma Capela São Cristóvão..................................... R$    4.026,00
23-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.379,00
24-Casa Paroquial .............................................................  R$    1.110,61
25-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$    1.672,50
26-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
27-Unimed........................................................................... R$       642,24
28-Taxas - IPTU.................................................................. R$       787,09
29-Tarifas bancárias........................................................... R$       319,70
30-Segurança ..................................................................... R$       150,00
Total de Saída................................................................... r$ 83.447,65
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, 
pessoal e responsável.

- Dízimo: um ato de fé, uma expressão 

PAINEL DO DÍZIMO - JuLhO 2018

- Total de Dizimistas: 1.042
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 491
- Novos Dizimistas: 05
- Total arrecadado: R$ 30.648,50

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 Dí-
zimo, 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
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
SEtEMbRO – 2018

01/09 (1º Sab): 16h – Capela Santo expedito (ph)
                                   18:30h – Matriz  (ph)  
02/09 (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)
04/09 (1ª ter):  19:30h  – Capela Santo expedito – NoveNa (JrG)
                                   20h – CondoMínio arauCária (ph)
05/09 ( 1ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (ph)           
06/09 (1ª Qui): 19:30h – Capela divino pai eterno – NoveNa (lCS)
07/09 (1ª sex): 15h – hoSpital SoroCabana (lCS)
                                  19:30h – Matriz – sagraDo Coração De Jesus (ph)
08/09 (2º Sab): 16h – Capela Santo expedito (ph)
                                   18:30h – Matriz  (ph)  
09/09 (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)
11/09 (2ª ter): 19:30h  – Capela Santo expedito – NoveNa (JrG)
                                   19:30h – CondoMínio   belGrado  (ph)
12/09 ( 2ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (ph)           
13/09 (2ª Qui): 19:30h – Capela divino pai eterno – NoveNa (lCS)
14/09 (2ª Sex): 15h – hoSpital SoroCabana (lCS)
                                   19:30h – Capela  Santo antônio – beNção Dos Pães (ph)
15/09 (3º Sab): 16h – Capela Santo expedito (ph)
                                   18:30h – Matriz  (ph)  
16/09 (3º Dom): 07:30h – Matriz (ph)
                                   09h – Matriz  (ph)
                                   11h – Capela divino pai eterno  (ph)
                                   11h – Capela Santo expedito (JrG)
                                    17h – Capela São CriStóvão (lCS)
                                   19h – Matriz  (ph)
18/09 (3ª ter): 19:30h  – Capela Santo expedito – NoveNa (JrG)
                                   19:30h – CondoMínio  bavária  (ph)
19/09 (3ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (ph)  
                                   19:30h – Capela Santo expedito  (p)         
20/09  (3ª Qui):  19:30h – Capela divino pai eterno – NoveNa (lCS)   
21/09 (3ª Sex): 15h – hoSpital SoroCabana (lCS)
22/09 (4º Sab): 16h – Capela Santo expedito (ph)
                                   18:30h – Matriz  (ph)  
23/09 (4º Dom): 07:30h – Matriz (ph)
                                   09h – Matriz  (ph)
                                    10:30h – Matriz – batizaDo (ph)
                                   11h – Capela divino pai eterno  (lCS)
                                   11h – Capela Santo expedito (pa)
                                   17h – Capela São CriStóvão (pa)
                                   19h – Matriz  (ph)
25/09 (4ª ter): 19:30h  – Capela Santo expedito – NoveNa (JrG)
                                   19:30h  -  CondoMínio  baltiMore   (ph)
26/09 (4ª Qua): 15hh – Matriz – missa e NoveNa Da sobrieDaDe (ph)           
27/09 (4ª Qui): 19:30h – Capela divino pai eterno – NoveNa (lCS)
28/09 (4ª Sex): 15h – hoSpital SoroCabana (lCS)
29/09 (5º Sab): 16h – Capela Santo expedito (ph)
                                   18:30h – Matriz (ph)
30/09 (5º Dom): 07:30h – Matriz (ph)       
                                   09h – Matriz  (ph)
                                   11h – Capela divino pai eterno  (pa)
                                   11h – Capela Santo expedito (ph)
                                    17h – Capela São CriStóvão (lCS)
                                   19h – Matriz  (ph)

- missas: (PH): pe. herGeSSe /  (Pa): pe. andré / (LCs): diáCono perManente luiz CarloS 
doS SantoS/ (Jrg): MiniStro extraordinário da palavra JoSé roQue GaSperini

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA

também  reformados a calçada e o 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 generosa colaboração de todos os pa-
roquianos (as)!

no começo do mês de agosto 
de 2018, a paróquia Sagrado Cora-
ção de Jesus deu início às obras de 
seu Projeto de reforma – 2ª etapa, 
que consiste no acabamento de 2 
espaços, onde estava localizada a 
tapeçaria Cuco, que, no momento  
oportuno,  serão disponibilizados  
para locação.  nessa etapa serão 


