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 Convite da PasCom Arquidiocesana

A/C Pároco e Coordenação da Pastoral da Comunicação
Botucatu, 09 de janeiro de 2020.

Prezados Padres e Coordenadores da PasCom
Paz e Bem!

 No próximo dia 19 de janeiro, um domingo, a nossa Pastoral da Comunicação – PasCom                       
Arquidiocesana realizará seu primeiro Encontro de Formação desse ano de 2020. Será um encontro especial 
onde apresentaremos a “Equipe Arquidiocesana de Comunicação”, o calendário de atividades para o ano e a 
proposta de ação evangelizadora da PasCom em nossa Arquidiocese de Botucatu. 

 Na ocasião iremos mapear a ação efetiva das pastorais em cada paróquia e organizar o trabalho de 
integração entre a PasCom Arquidiocesana e a PasCom paroquial. O Encontro terá início às 14h, no Centro 
Arquidiocesano de Pastoral, localizado no centro de Botucatu – SP, com acesso pela Rua Dr. Costa Leite, atrás 
da Catedral Metropolitana. 

 Para a participação a Coordenação Paroquial deverá realizar a inscrição através do Portal da                
Arquidiocese na internet pelo link: www.arquidiocesebotucatu.org.br/inscricoes.  O Encontro será concluído 
às 17h. O tema que será desenvolvido nesse primeiro Encontro será a “Implantação e identidade da PasCom 
na Arquidiocese”.

 Visando fortalecer a PasCom em todas as paróquias e comunidades da Arquidiocese, pedimos que cada 
paróquia envie ao menos dois representantes, mesmo que ainda não tenha a Pastoral da Comunicação         
constituída na paróquia. 
 
 Pedimos finalmente que as inscrições sejam feitas até a próxima terça-feira, 14 de janeiro, pelo link 
citado acima. Qualquer dúvida ou informação nos colocamos à disposição. A PasCom disponibiliza ainda o 
e-mail: pascom@arquidiocesebotucatu.org.br.

 Desde já agradecemos a atenção e disponibilidade, e rogamos as bençãos copiosas de Deus pela          
intercessão de Nossa Senhora da Comunicação e da Senhora Sant’Ana, padroeira de nossa Arquidiocese.

Pe. Everton Giorgetti  e Côn. Emerson Anizi
Referenciais do Setor Comunicação e Assessores da PasCom Arquidiocesana

Marco Raphael
Coordenador da PasCom Arquidiocesana
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