ESPIRITUALIDADE DO COMUNICADOR
O eixo da espiritualidade se constitui como alicerce de todas as ações. Sem a prática e a
vivência de uma profunda espiritualidade, o comunicador esvazia-se, fragiliza-se também no
humano e torna-se vulnerável às dificuldades que se apresentam ao longo do caminho.
“Aquilo que se comunica na Igreja, o que se transmite na sua Tradição viva é a luz nova que
nasce do encontro com o Deus vivo, uma luz que toca a pessoa no seu íntimo, no coração,
envolvendo a sua mente, vontade e afetividade, abrindo-a a relações vivas na comunhão com
Deus e com os irmãos”. 1

AÇÕES PARA VIVER UMA ESPIRITUALIDADE
1. Incentivar os comunicadores para vivência da vida sacramental, sobretudo os sacramentos
da Eucaristia e da Confissão.
2. Proporcionar encontros com Nossa Senhora (padroeira da comunicação) por meio das
devoções marianas conhecidas, como as orações do terço e do ângelus.
3. Promover o contato com a Palavra de Deus, com os documentos da Igreja e com bons livros
de espiritualidade por meio de uma “Leitura Orante”.
4. Incentivar aos comunicadores fazer um retiro espiritual uma vez ao ano, promovido ou não
pela Pastoral da Comunicação.
5. Invocar o Espírito Santo antes de iniciar qualquer atividade para que o trabalho pastoral
aconteça sempre na presença de Deus.
6. Criar um ambiente espiritual na pastoral para que todos possam crescer nas virtudes
humanas, no amor a Igreja e consequentemente dar testemunho de fé.

OUTROS EIXOS DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
ARTICULAÇÃO
FORMAÇÃO
PRODUÇÃO

Primeiramente nossas “Pastorais da Comunicação – PASCOM” devem viver momentos
profundos de ESPIRITUALIDADE, de onde nascerá naturalmente um desejo pastoral de
ARTICULAÇÃO dado por Cristo Bom Pastor. Para que essa organização seja eficaz
necessitaremos de FORMAÇÃO que nos proporcionará conhecimento técnico para a nossa
PRODUÇÃO de conteúdos.
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