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Caros leitores do Mensageiro 
Paroquial; É com muita alegria 
que anunciamos a retomada 
das atividades do nosso site 
paroquial depois de um longo 
período de inatividade. Ao 
nomear o site paroquial de 
“NOSSO”, queremos deixar 
bem claro que o site não é da 
pastoral da Comunicação, mas 
sim, de toda a comunidade 
da Matriz Santa Bárbara. Nós 
apenas o administramos, 
postando tudo o que é de 
interesse da Igreja Católica, 
da qual nossa comunidade faz 
parte. Hoje nossa Paróquia, 
a t ravés  da  Pas tora l  da 
Comunicação mantém na 
Web o site paroquial (www.
paroquiasantabarbara.org.
br) e também uma página 

no  Facebook  (pascom@
paroquiasantabarbara). No 
site, que é totalmente voltado 
para evangelização, temos 
noticias, eventos, formações, 
alem da história da Paróquia e 
Padroeira, página dos Padres, 
Bispos, Igreja, pastorais, etc... 
As pessoas que acessarem 
nosso site podem ver este jornal 
no modo online; o Mensageiro 
Paroquial do mês e também 
os números antigos desde seu 
principio. O site ficou bastante 
interativo, as pessoas podem 
entrar em contato direto com 
a secretaria da Paróquia, 
com a pastoral do Dizimo e 
também fazer seus pedidos de 
Oração. Os pedidos, além da 
oração do Padre Jucimar, estão 
sendo enviados aos grupos 

de oração e colocados nas 
intenções das Missas. Também 
é possível deixar sua opinião 
sobre o conteúdo vinculado no 
site através das caixas de texto 
que aparecem no rodapé das 
páginas. Tudo isso sem contar 
as mídias sociais que também 
estão presentes a disposição. 
Falando em mídias sociais, 
precisamos atentar para o que 
nosso Papa Emérito, Bento 
XVI, quando por ocasião do 
Dia Mundial das Comunicações 
Sociais em sua mensagem dizia 
que é preciso testemunhar Cristo 
também nas redes sociais. Elas 
já fazem parte do cotidiano 
das pessoas, onde os cristãos 
devem também agir de forma 
coerente. Existe um estilo cristão 
presente também no mundo 
digital, um estilo baseado numa 
comunicação honesta e aberta, 
responsável e respeitosa com o 
outro. Comunicar o Evangelho 
por meio das novas mídias, 
segundo o Papa, signif ica 
não só inser i r  conteúdos 
declaradamente religiosos, 
mas também testemunhar 
no próprio perfil digital e no 
modo de comunicar escolhas, 
preferências, juízos que sejam 
profundamente coerentes com 
o Evangelho, mesmo quando 

não se fala explicitamente dele. 
Não pode haver anúncio de uma 
mensagem sem um testemunho 
por parte de quem anuncia. 
Nos novos contextos e com as 
novas formas de expressão, 
o cristão é chamado de novo 
a dar resposta a todo aquele 
que lhe perguntar a razão da 
esperança que está nele, logo, 
o Papa aconselha aos cristãos 
que se unam com confiança, 
criatividade, consciência e 
responsabilidade, para que estas 
não sejam meios de simples 
satisfação do desejo de estar 
presente. A web contribui para 
o desenvolvimento de formas 

novas e mais complexas 
de consciência intelectual e 
espiritual. “Somos chamados 
a anunciar neste campo, 
também, a nossa fé: que Cristo 
é Deus, o Salvador do homem 
e da história, Aquele em quem 
todas as coisas alcançam a 
sua perfeição”.  Os jovens são 
os mais envolvidos nesses 
novos meios de comunicação, 
mas o Santo Padre alerta 
que é preciso estar atento 
para evitar seus perigos da 
rede, como refugiar-se numa 
espécie de mundo paralelo ou 
expor-se excessivamente ao 
mundo virtual. 

O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais 
ao ouvido pregai-o sobre os telhados. Mt 10:27

Pastoral dos 
Coroinhas

O que faz o Coroinha na Igreja 
e na comunidade? O coroinha 
serve o altar; Acompanha 
o celebrante; Canta; Reza; 
Participa. O Coroinha tem 
uma função importante, ele 
desempenha um ministério, 
que é um serviço importante 
para a comunidade. Para ser 
coroinha não são necessários 
mui tos requis i tos,  basta 
ter vontade de ajudar, ser 
disponível para Deus e para 
a Comunidade. Esforçar-se 
para ser bom, procurando 
viver o que Jesus viveu. São 
Tarcísio é o Santo padroeiro do 
coroinha, comemorado no dia 
15 de agosto. Ser coroinha não 
é um privilégio, é um ministério, 

é  u m a 
v o c a ç ã o . 
B a s e a d o 
em tudo isso 
aconteceu 
no dia 19 de 
ju lho uma 
bela festa 
ju l ina dos 
coroinhas. 
A b a i x o 
v o c ê  c o n f e r e 
a s  f o t o s  q u e 

estão na integra no site da 
Paróquia, acesse e confira. 
Confira também a agenda 
da pastoral: Em agosto em 
data não definida haverá 
Investidura de novos Acólitos 
e Coroinhas, na Missa das 09hs 
da manhã, serão investidos 22 
crianças sendo: 10 Acólitos 
e 12 coroinhas. No dia 10, 
concentração Diocesana de 

Acólitos e Coroinhas, na Catedral 
de Piracicaba à partir das 14hs 
com encerramento as 16h30m 
com Missa Solene presidida 
pelo Bispo Dom Fernando. 
No dia 17 e 18 – FESTIVOC, 
estaremos participando em 
03 (três) modalidades: Dança, 
Desenho Artístico e Poesia.

Ser Coroinha, é Consagrar 
desde cedo sua Vida a Deus!

FEsta!!! Agosto é um mês muito 
rico para a vida da Igreja 
e para a vida familiar. 
Na Igreja, celebramos 
grandes solenidades 
como a Transfiguração 
do Senhor, a Assunção 
de Nossa Senhora e 
Nossa Senhora Rainha. 
Celebramos, ainda, no-
mes muito importantes 
para a Igreja, como: 

Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do 
Santíssimo Redentor; São João Maria Vianney, padroeiro dos 
sacerdotes; São Lourenço, padroeiro dos Diáconos; Santa 
Clara; Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina; o 
martírio de São João Batista, e Santa Mônica, mãe de Santo 
Agostinho. Em âmbito familiar, no 2º domingo de agosto, co-
memoramos o Dia dos Pais e temos a Semana da Família. A 
Igreja no Brasil dedica este mês ao estudo e aprofundamento 
das vocações. Na primeira semana, refletimos a vocação para 
o ministério ordenado: diáconos, padres e bispos; na segunda 
semana, aprofundamos a vocação para a vida familiar; a terceira 
semana dedica-se à vocação para a vida consagrada: religiosos 
(as), consagrados (as), e a quarta semana está voltada para a 
vocação dos leigos que desempenham ministérios e serviços 
na comunidade. Desta maneira, a Igreja quer mostrar que toda 
vocação é especial e importante. Cada um de nós é chamado 
a servir ao Reino de Deus, de acordo com o dom que Ele nos 
concedeu, seja no ambiente eclesial, familiar, escolar, social 
ou profissional. Em qualquer lugar ou situação, todo cristão 
batizado precisa ser “sal da terra e luz do mundo.” Entre todas 
as vocações, gostaria de pedir sua atenção, em especial, para a 
vocação sacerdotal. O mundo de hoje precisa de padres santos, 
Por isso precisamos intensificar nossa oração pelo aumento 
das vocações sacerdotais. Rezemos, também, pelos nossos 
padres para que permaneçam fiéis ao dom de sua vocação 
sacerdotal. Que São João Maria Vianney, o Cura d’Ars, patrono 
dos sacerdotes, os ajude a cumprir, com coragem e alegria, a 
missão que Jesus Cristo lhes confiou.


