
Aprender com quem é comunicação 

 



O fazer comunicação só tem 
um sentido evangélico  

Quando nasce de um ser 
comunicação,  

não meramente instrumental, 
pragmático, e interesseiro. 

 



 Instrumentalizar a comunicação é, 
de fato, um perigo gigantesco.  
 

 Esta atitude leva, inevitavelmente, 
a um fazer sem sentido, uma luta 
sem vitória, um esgotamento 
atrás do sucesso que, tantas e 
tantas vezes, não chega. 
 



 O cristianismo tem as suas bases 
no ser que gera o fazer.  

 

 O ser tem raízes profundas, toca a 
existência, define a identidade, 
marca a totalidade da vida.  

 

 
 

 



 

 O ser não muda ao sabor dos ventos e 
dos humores. 

 

 O ser não cansa com o passar dos 
anos, não esmaece com a quantidade 
de horas de trabalho. 
 



 É verdade que a natureza humana, 
circunscrita pela fragilidade do 
pecado, tem o seu ser relativizado, 
passível de mudanças constantes e 
variações de interesses.  

 

 No entanto, quanto mais a raiz do 
ser estiver fincada na profundidade 
da terra, mais ele se tornará imune 
aos ventos das mudanças.  

 

 





 Para ser comunicação, portanto, é preciso 
entrar na Escola do Evangelho, mergulhar na 
contemplação do Sagrado, escutar o que 
ensina aquele que faz da sua relação com a 
humanidade uma história de comunicação. 



A história  

da  

Salvação  

é a história  

da 

Comunicação 

 
Confira a comunicação 

presente no  

Ícone da Trindade  

de Rublev 



 
 

◦ Como deve ser maravilhosa a experiência de 
comunicação na Comunidade Trinitária.  
 
◦ Todo respeito e todo diálogo, toda abertura 

e toda acolhida.  
 
◦ Tudo que existe e pode ser pensado 

humanamente no que tange à comunicação 
é infinitamente extrapolado pela experiência 
trinitária. 
 



◦ ... ali podiam ficar o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo em comunhão perfeita e 
comunicação plena.  

◦ Eternamente, absolutamente distante 
da história. 

◦ E tudo estaria bem. 

◦O que existe é um Deus que se 
derrama. 
 



A criação é comunicação de Deus para a humanidade, 
construção de amor, criatividade infinita que não se 
cansa de criar e recriar todos os dias, em todos os 
tempos. 



 Contemplando o mistério amoroso de 
Deus criador, o comunicador cristão 
tem muito o que aprender no seu 
processo de amadurecimento 
comunicacional. 

  

 Só existe comunicação cristã quando a 
palavra é geradora do novo, é palavra 
criadora. 

 

 Não vamos confundir palavra criadora 
com criatividade. 

 



A Palavra 
Comunicação criadora é aquela 
que toca o coração de quem 
acolhe e faz, ali, o novo 
acontecer. 

  
 Faz despertar as profundidades 
do ser para perceber o novo 
que é o próprio Deus, sempre 
eterno e sempre renovado. 

 



Comunicar, portanto, na dinâmica desta 
contemplação, é fazer o novo acontecer 



2.2. DEUS - Comunicação na dinâmica 

       libertadora 
 

No livro do Êxodo, Deus nos dá uma 
lição de comunicação.  

Muito antes que qualquer teoria da 
comunicação fosse elaborada Javé 
dizia a Moisés que viu a opressão 
(...), ouviu o grito(...) e conheceu o 
sofrimento do seu povo.  

Como conseqüência, desceu para 
libertá-lo (Ex 3, 7-8a).  

 

 

 



Ver 

Ouvir  

Conhecer   

Descer  

 

Ir ao encontro.  



 Quem vê, ouve e conhece 
inevitavelmente, desce.  

 Não pode, não consegue deixar que 
outro continue sozinho pelas 
estradas da vida.  

 Quer fazer-se companheiro, 
comedor do mesmo pão,  cúmplice 
da mesma história, construtor de 
comunhão. 



Jesus Cristo é “Palavra que se fez carne” 
(Jo 1, 14a).  

 

É mensagem que se fez meio,  

é teoria que se fez prática,  

é ideia que se fez atitude,  

é discurso que se fez ação de amor  

no meio do mundo. 
 

 



“No princípio  

já existia a Palavra” 

 

Dabar  

Logos  

Verbo 
 

O Verbo no seio da Trindade. 



 

 O horizonte da Palavra divina 
abraça e se extende para além da 
Escritura, é necessária a constante 
presença do Espírito Santo que 
“guia até a verdade completa” (Jn 
16, 13) a quem lê a Bíblia (VD 17). 



“E a Palavra 

(Verbo)  

se fez carne  

e habitou  

entre nós 

(armou sua tenda)  

e nós vimos  

sua glória,  

glória do unigênito 

do Pai, cheio de 

graça e verdade”. 
  

(Jo 1, 14) 



A SINFONIA DA PALAVRA 
Uso analógico  da expressão “Palavra de Deus” (DV 7) 

 

1.  A voz da Palavra: Revelação do Logos 
1.1. O liber naturae  – a criação: rumor da Palavra. 

1.2.  A História de alianças e libertações: eco da Palavra 

1.3.  A pregação e tradição viva: proclamação e 
interpretação da Palavra 

1.4.  A Palavra se fez Livro: A Sagrada Escritura  

 é venerada e guardada pela Igreja:  

 é a voz do Povo de Deus peregrino. 

2. O Rosto da Palavra:  O solo da sinfonia 

 Jesus de Nazaré 
 

3. A Casa da Palavra:  Comunidade Eclesial. 



   

A Trindade 

Misericordiosa 

 
Ir. Caritas Müller 

Trindade  

Econômica 
 

(Ad extra) 

  História da 

comunicação  

da Trindade 

samaritana 



 O ápice da comunicação trinitária se dá na 
cruz.  

 

 A Trindade, na cruz se torna Ícone do amor. 

 

 “Se quisermos aprender a nos comunicar, 
devemos contemplar a cruz, deixar-nos 
iluminar pelo Filho Crucificado”.  

Cardeal Martini 



Deus-Pai encontra-se no plano mais alto, 

com os braços abertos, sustentando a cruz 

do Filho nos braços.  

 

Entre eles, uma pomba branca com as 

asas abertas simboliza o Espírito Santo.  

 

Em toda a composição só existe um 

movimento: a Virgem aponta para o Filho 

crucificado com um pungente gesto, 

enquanto olha para o observador.  

 

São João olha para o alto, em direção ao 

Cristo Crucificado.  

 
Afresco da Santíssima Trindade executado em 1427 

por Masaccio numa parede da Igreja Santa Maria 

Novella, Florença, Itália.  



A Pastoral da Comunicação fundamenta-se na 
Trindade, 

 
No chamado do Pai 

Concretiza-se no seguimento de Jesus, 
Comunicador Perfeito, 

Vivida na força do Espírito Santo 

 

 E vai se expandindo até atingir o universo 
inteiro, com o objetivo de anunciar a Boa-Nova 
a todos. 



aprende do Cristo  

ou, inevitavelmente,  

fará a comunicação  

de si mesmo  

e não do Evangelho.    
 



A Pastoral da Comunicação  

tem como centro  

a pessoa, a mensagem  

e a prática de Jesus, 
Comunicador por excelência.  

 

 



Qual é a sua imagem de 

Deus? 



Somos movidos pelo Espírito, 

para agir em nome de Cristo, 

para que o Reino se 

concretize até que haja a 

consumação dos tempos  
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