
ENCONTRO DE FORMAÇÃO 



Senhor, fazei de mim 

um meio de vossa comunicação! 

Onde tantos jogam bombas de destruição... 

que eu leve a palavra de união! 

Onde tantos procuram ser servidos... 

que eu leve a alegria de servir! 

Onde tantos fecham a mão para bater... 

que eu abra o coração para acolher! 

Onde tantos adoram a máquina... 

que eu saiba valorizar e venerar o ser humano! 

Onde tantos endeusam a técnica... 

que eu saiba humanizar a pessoa! 

Onde a vida perdeu o sentido... 

que eu leve o sentido de viver! 

 



Onde tantos me pedem um pão... 

que eu saiba ensinar a plantar! 

Onde tantos estão sempre distantes... 

que eu seja alguém sempre presente! 

Onde tantos sofrem a solidão na multidão... 

que eu seja a presença viva do encontro! 

Onde tantos só vivem a matéria que passa... 

que eu viva o espírito que fica! 

Onde tantos só olham para a terra... 

que eu saiba olhar para o céu! 

Senhor, fazei de mim um comunicador de 

vossa vida, de vossa paz, 

de vosso amor!  

Amém! 



Mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 

 

51º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2017 - “Não 
tenhas medo, que Eu estou contigo” (Is 43, 5). Comunicar 
esperança e confiança, no nosso tempo 

50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2016 - 
Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo 

49º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2015 - 
Comunicar a família: ambiente privilegiado do encontro na 
gratuidade do amor 

48ºDia Mundial das Comunicações Sociais, 2014 - 
Comunicação a serviço de uma autêntica cultura do 
encontro 





 

 

 

            Vídeo _ Primeiro discurso de Francisco 

 



O Papa Francisco tem insistido sobremaneira na 

promoção da cultura do encontro. Na sua “Alegria do 

Evangelho”, ele sinalizou que o encontro é lugar, por 

excelência para anunciar a alegria do Evangelho. 

Nesse sentido, aquilo que compreendemos por 

evangelização ultrapassa qualquer doutrinação por 

meio de catecismos, precisamente, ela é escuta, 

diálogo, gesto e anúncio da pessoa de Jesus.  

 

E isso se dá, primordialmente, no encontro das 

diferenças. Somente assim poderemos falar de uma 

“Igreja em saída”, em cristãos e cristãs 

desacomodados, em pessoas que não temem ir ao 

encontro do outro, para ouvi-lo e acolhê-lo. 





• Este tema proposto pelo Papa Francisco para a 

celebração do Dia Mundial das Comunicações em 

2017, será celebrado em 28 de maio, Festa da 

Ascenção do Senhor (inclusive, pela primeira vez 

nas últimas décadas, o Papa faz menção à liturgia 

desta festa com a qual coincide o Dia Mundial).  

 

• Data instituída pelo Concílio Vaticano II 

 

• Ele nos anima a “comunicar a esperança e confiança 

em nosso tempo”. 

 

•  O Santo Padre nos traz uma mensagem de 

encorajamento para que possamos fazer uma 

comunicação construtiva, marcada pela 

esperança e confiança do Reino de Deus. 
 
 



1. COMUNICAÇÃO COMO ENCONTRO 
  

Eis o ponto de partida para compreender a mensagem 

do Santo Padre. Trata-se do caminho que deve ser 

percorrido pelo comunicador cristão, como 

contraponto à cultura da indiferença e do pessimismo, 

em prol de uma comunicação construtiva. Como esta 

comunicação deve ser feita por nós? 

 

Não olhar apenas, mas ver; não ouvir apenas, mas 

escutar; não só cruzar com os outros, mas parar. Não 

dizer apenas „que pena, pobres pessoas‟, mas deixar-

se levar pela compaixão. E depois, aproximar-se, 

tocar e dizer do modo mais espontâneo no momento, 

na linguagem do coração: „Não chore! E dar pelo 

menos uma gota de vida. 

  

(Homilia na Casa Santa Marta, 13 de setembro de 

2016) 

  

 



2- ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA  

 

• A mente humana não para de “moer” informações 

 

• A sociedade atual sobrevive de acumular 

espetáculos 

 

• O Santo Padre chama de “círculo vicioso da 

angústia” o espaço que se dá para a divulgação das 

notícias ruins. Elas trazem mais audiência, mas 

também nos levam a permanecer no mau-humor e 

na resignação diante dos desafios que, pela fé, 

temos que enfrentar. É preciso ter ciência não só da 

positividade da comunicação mas também de seus 

desafios: 
Existem aspectos problemáticos: a velocidade da informação 

(ou sua espetacularização) supera a nossa capacidade de 

reflexão e discernimento, e não permite uma expressão 

equilibrada e correta de si mesmo. 

  

(Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, 1º de 

junho de 2014) 

  

 

 

 



 

 

 

            Vídeo _ O perigo das falsas notícias 

 



3-COMUNICAR A ESPERANÇA 
 

• Somos chamados a interpretar os dramas pelos 

quais passam a humanidade e promover uma 

comunicação que provoque movimentos no sentido 

de colaborar na aquisição de uma visão mais clara e 

capaz de suscitar um futuro melhor: 

 

Quanto é ruim quando encontramos um cristão que 

perdeu a esperança! ´Mas eu não espero nada, tudo 

terminou para mim´: assim diz um cristão que não é 

capaz de olhar horizontes de esperança e diante do 

seu coração somente um muro. Mas Deus destrói esses 

muros com o perdão! E por isso devemos rezar, para 

que Deus nos dê todos os dias a esperança e a dê a 

todos, aquela esperança que nasce quando vemos Deus 

no presépio em Belém. 

  

(cf. Catequese, 14 de dezembro de 2016) 

  

 

 
  

 

 

 



 

• A nossa esperança vai depender do olhar 

que enxergamos.  

     Do “óculos” que decidimos usar. 

 

• Portanto:  

 QUAL PODERIA SER UM BOM PONTO DE 

PARTIDA PARA  LER A REALIDADE COM OS 

“ÓCULOS”  CERTOS? 

 

• Para nós CRISTÃOS os óculos adequados 

para decifrar a realidade só pode ser os da 

BOA NOTÍCIA , OU SEJA, O EVANGELHO DE 

JESUS.  
 

 

 



4-CENTRALIDADE DE JESUS CRISTO 

E DO EVANGELHO 
 

Somos convocados a olhar a realidade usando os óculos 

da boa notícia. O Santo Padre, por fim, nos convida – 

nesta linha de compreensão - a contemplar o mistério 

da Ascensão do Senhor, que deve expandir o nosso 

horizonte da nossa esperança. 

 

Quem anuncia a esperança de Jesus é portador de 

alegria e vê longe, tem pela frente horizontes, e não 

um muro que o impede de ver; vê longe porque sabe 

olhar para além do mal e dos problemas. Ao mesmo 

tempo, vê bem ao perto, porque está atento ao 

próximo e às suas necessidades. 

  

(Homilia no Jubileu dos Catequistas, 25 de setembro 

de 2016) 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

            Vídeo _ A lavanderia Papa Francisco  

 



5-OS HORIZONTES DO ESPÍRITO 
 
A esperança baseada na boa notícia que é Jesus nos faz levar o 

olhar e nos impulsiona a contemplá-lo no contexto litúrgico da 

Festa da Ascensão. De fato, todo homem e toda mulher, em 

Cristo, que eleva a nossa humanidade ao Céu, pode ter plena 

liberdade para “entrar no santuário pelo sangue de Jesus, 

caminho novo e vivo que Ele inaugurou através do véu, quer 

dizer, pela sua carne” (Hb 10,19-20).  

 

Através “da força do Espírito Santo” podemos ser “testemunhas” 

e comunicadores de uma humanidade nova, redimida, “até os 

confins da terra” (cfr At. 1,7-8). 

  

A confiança na semente do Reino de Deus e na lógica da Páscoa 

não pode deixar de moldar também o nosso modo de comunicar. 

Tal confiança nos torna capazes de atuar nas muitas formas em 

que se realiza hoje a comunicação – com a convicção de que é 

possível iluminar a boa notícia presente na realidade de cada 

história e no rosto de cada pessoa. 

 

 
  

 

 

 



 

• Somos convidados a apontar caminhos de 

esperança: assumir posturas diante das inúmeras 

informações que “moemos”, que vamos deixando 

penetrar em nossas identidades, ações e em nossa 

consciência.  

 

• O caminho de esperança é saber para onde olhar, 

„mudar as lentes de nossos óculos” diante da 

diversidade dessa realidade. E, o Papa afirma:  

 

“para nós, cristãos, os óculos adequados para decifrar 

a realidade só podem ser os da Boa Notícia: partir da 

Boa Notícia por excelência, ou seja, o „Evangelho de 

Jesus Cristo, Filho de Deus‟ [Mc 1, 1]. […] Mais do que 

uma informação sobre Jesus, a boa notícia é o próprio 

Jesus”. 

 
  

 

 

 



• Nossas comunidades precisam reconhecer as 

“boas notícias” veiculadas nos Meios de 

Comunicação, fazer que elas ressoem por 

toda a parte. Parece-nos que precisamos de 

uma conversão também digital, os Meios de 

Comunicação Social precisam se convertem 

em sementes de trigo que, “levedam toda a 

massa” e anunciam o Reino de Vida 

abundante.  

 

• Se as notícias de morte germinam e se 

implantam no coração humano, as notícias de 

vida também podem encantar-nos e encontrar 

eco nos microfones postos à disposição de 

tantos profetas de hoje que são verdadeiros 

missionários, seja no altar, seja nas ruas… 



 

MENSAGEM FINAL  

 

Precisamos ajudar nossos fiéis, nossos agentes de 

pastoral, a limpar, desembaçar os óculos dessa Boa 

Nova que norteia nossa vida e nos dá esperança e 

alegria.  

Que possamos, com a Semente da Boa Nova do Reino, 

sem medo, lançá-la na terra para que, confiantes no 

Espírito, “que semeia em nós os desejos do Reino” 

assumamos a missão de sermos comunicadores do 

amor em nosso tempo.  

Que nossos jovens não se iludam com a realidade 

virtual e não cedam à ilusão de uma dupla vida 

identitária, porque isso fragmenta a pessoa.  

 

Que, nossos jovens, motivados pelo progresso da 

tecnologia, possam, em meio ao joio, colher o trigo da 

Eucaristia que os alimenta para a Vida em Cristo, Filho 

de Deus e Senhor Nosso! 

 
 



Nossa diocese, paróquias, 

movimentos , pastorais 

ESTAMOS SENDOS PORTADORES 

DE “BOAS NOTÍCIAS”?  

 



O Dia Mundial das Comunicações é celebrado no mundo inteiro, no Domingo da 

Ascensão do Senhor, portanto, o dia não é fixo. O tema para cada ano vem do 

Vaticano e é anunciado em Setembro. A mensagem completa é publicada no 

dia 24 de Janeiro, dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. A 

mensagem é encontrada facilmente no site do Vaticano, CNBB ou em sites 

católicos.  

 

Sugestões para celebrar 

Em cada paróquia e realidade, a equipe de Pastoral da Comunicação (PASCOM)  

juntamente com as equipes de celebração poderão organizar as atividades. 

 

1. Conhecer a mensagem do Papa para o ano de referência.  

2. Motivar as equipes de liturgia para prepararem esta celebração – no dia da 

Ascensão do Senhor – incluindo o Dia Mundial das Comunicações. 

3. Promover algum estudo, seminário ou convidar alguém para fazer palestra 

sobre o tema.  

4. Falar do tema do Dia Mundial das Comunicações em programas de Rádio, 

Televisão, Internet (blogs, facebook, twiter), Jornais paroquiais ou 

diocesanos, colunas em outros Jornais, etc. 



• Convidar os profissionais da Comunicação para participar da 

Celebração Eucarística, a qual seja preparada com cantos, preces 

e motivações sobre comunicação.  

• Na hora do ofertório, levar os instrumentos de comunicação, 

produções locais e símbolos que despertem a fraternidade 

provocada pelos meios e processos de comunicação;  

• Intenções iniciais para a celebração que expressem o sentimento 

da diocese, paróquia e comunidade com relação às iniciativas de 

evangelização, de justiça e de informação solidária pelos meios 

de comunicação social  

• No momento das preces dos fiéis, trazer algumas intenções 

específicas à comunicação ou outras sugestões como: Preces 

cantadas ou cantar apenas o refrão. 

 

 



Prezados padres e leigos,  

Deseja organizar a Pastoral da Comunicação na sua paróquia?  

 

Estamos à sua disposição.  

  

PASCOM DIOCESANA: Padre Fernando Gonçalves – Padre referencial para a 

comunicação  

Carla Andrade – Coordenação e Assessoria (31)99991-1057 

/carlaandradetvh@gmail.com  

pascomdiocesedesetelagoas@gmail.com  

mailto:/carlaandradetvh@gmail.com
mailto:pascomdiocesedesetelagoas@gmail.com

