


Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos 

homens, enviastes seu Filho, Jesus Cristo, e o 

constituístes Mestre, Caminho, Verdade e Vida 

da humanidade, concedei-nos a graça de 

utilizar os meios de comunicação social:

imprensa, cinema, rádio, audiovisuais... para a 

manifestação de vossa glória  e a 

promoção das pessoas.



Suscitai vocações para essa multiforme 

missão. Inspirai aos homens de boa vontade

a colaborarem com a oração, a ação e o 

auxílio material, para que a Igreja anuncie

o Evangelho a todos os homens, através 

desses instrumentos. Amém.





.









Pastoral da comunicação - nasce da 

junção de duas realidades que interagem 

reciprocamente: comunicação e pastoral. 

O universo da comunicação abrange as 

distintas dimensões da realidade humana, 

enquanto o universo da pastoral envolve a 

dimensão socioeclesial, relacionada aos 

diferentes ambientes da Igreja em sua 

missão de evangelizar.
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Tem por objetivo a qualificação das lideranças 

e agentes de pastoral através de encontros, 

estudo do diretório, cursos teórico-práticos na 

área de comunicação. Organizar cursos de 

comunicação e mídias digitais para 

catequistas; comunicação e liturgia para 

leitores, cantores, instrumentistas, etc.  

Condição indispensável para a PASCOM



Animar e envolver os agentes pastorais para 

que conheçam e se comprometam com ações 

concretas e integradas com os processos e 

meios de comunicação. Encontros com 

profissionais e pesquisadores; mutirões de 

comunicação; uso das novas tecnologias 

(fóruns, mídias digitais, sites, blogs...). 

Estratégia para o fortalecimento da comunhão



Elaboração de materiais, como: subsídios de 

textos impressos e digitais, áudios e vídeos, 

produção e manutenção de sites, blogs, 

mídias sociais digitais; criação e atualização 

de murais, boletins e cartazes; participação 

em emissoras de rádio.

Importante iniciativa para a sustentação da PASCOM



É o alicerce de todos os eixos. É fundamental 

o cultivo da espiritualidade do comunicador 

mediante retiros, leitura orante, reflexões 

sobre documentos da Igreja, Palavra de 

Deus, Eucaristia e testemunho de vida. 

Garantia do sentido pastoral das ações comunicativas



A PASCOM se organiza em diferentes níveis: 

nacional, regional, diocesano e 

paroquial/comunitário. 



Se articula a partir da Comissão Episcopal 

Pastoral para a Comunicação – Dom Darci 

José Nicioli - em comunhão com os bispos 

referenciais e com os coordenadores 

regionais. 



Conta com um bispo referencial – Dom Wagner 

– e um coordenador regional da Pascom –

Jorge Teles – que articulam a comunicação em 

sintonia com os coordenadores diocesanos e 

outras atividades relativas à comunicação. A 

prioridade é animar a espiritualidade, articular 

ações comunicativas e promover a formação. 



Têm em sua estrutura o bispo diocesano 

como referencial, um assessor, um 

coordenador diocesano da Pascom e um 

representante de cada paróquia (equipe 

diocesana de comunicação). 



A Paróquia é o lugar por excelência de 

atuação da Pascom. 

O Pároco ou vigário é o referencial que atua 

em sintonia e diálogo com um coordenador 

paroquial. Cada comunidade paroquial 

(capelas) tem um representante em harmonia 

com toda a paróquia. 



Cada diocese deverá elaborar um plano 

pastoral completo de comunicação. 

O plano pastoral contribui para a mudança 

de mentalidade de todos os membros da 

comunidade em vista de uma inserção na 

cultura midiática. 



Depois de delineada as principais ações do 

planejamento, deve-se elaborar um projeto 

que corresponda às necessidades locais. 

Equipe qualificada e pessoas comprometidas 

com a comunicação, tendo em vista cada 

ação, meta e objetivos a serem alcançados 

em curto, médio e longo prazo. 



Bispo referencial - Dom Francisco

Assessor eclesiástico -

Coordenador –

Coordenadores setoriais e paroquiais da 

Pascom

Secretário (a) -

Tesoureiro (a) -



Virgem Santa da Comunicação

Vós que acolhestes o verbo

e o apresentastes ao mundo

pela divina maternidade;

ajudai-nos a nos comunicarmos e

mostrarmos o rosto de Jesus para todos.

Faze-nos usar de todos os meios disponíveis

para anunciarmos o amor de Deus

e denunciarmos tudo que seja motivo de morte.



Que a tecnologia, com seus avanços,

seja sempre instrumento de comunicação

para a promoção da vida.

Que os agentes da comunicação

sejam amantes da verdade

em favor do bem comum, incentivando 

a fraternidade e a solidariedade 

entre os povos.



Ó Maria da Comunicação, 

intercedei por todos nós

que queremos comunicar ao 

mundo o vosso Filho e Senhor 

nosso, Jesus Cristo. Amém.

Nossa Senhora da 

Comunicação!

Rogai por nós.



Diocese de São José dos 

Pinhais 

“Perseverantes e bem unidos”

Assessor Eclesiástico: Pe. Marcio Adriano Krefer


