REGIONAL NORDESTE 2

APRESENTAÇÃO
Paz e Bem!
Olá, Pasconeiros e Pasconeiras da Arquidiocese de Maceió.
"Sem a prática e a vivência da espiritualidade, o comunicador esvazia-se,
fragiliza-se como sujeito e torna-se vulnerável às diﬁculdades que se apresentam
ao longo do caminho" (Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, n253). A
Pastoral da Comunicação, a qual demos um sim para o serviço, nos faz caminhar
e evangelizar direcionados e formados por 04 eixos (Articulação, Formação,
Produção e Espiritualidade); um sempre sendo elo para o outro.
No Ano de 2021 a Pascom Arquidiocesana trabalhou intensamente com os
agentes das Paróquias e Comissão, de forma remota, o eixo Formação, um caminho de partilhas e aprendizados em um ambiente digital, cuja pandemia exigiu
que estreitassemos laços entre nós para fortalecer mais ainda nossa missão de
evangelizar; e neste ano de 2022, deﬁnimos focar e dedicar maior atenção ao eixo
da Espiritualidade, que para mim gera elo constante entre todos os demais eixos.
Sem a vivência da fé, testemunho cristão e comunhão o comunicador não desenvolve seu serviço como Discípulo-Missionário do Reino de Deus.
Pensando e rezando sobre isso, os agentes da Comissão Arquidiocesana,
Marcos Filipe e Thiago Aquino, desenvolveram o Terço do Comunicador para ser
rezado pelo comunicador em seus encontros mensais ou diariamente fortalecendo sua espiritualidade pessoal e comunitária e Orações para antes e depois do
serviço ou missão de cobertura em suas realidades paroquiais e arquidiocesana.
Além do que realizamos vivenciamos como Pascom em nossa
Arquidiocese - Leccio Divina, Adoração ao Santíssimo Sacramento silenciosa e
reﬂexões diárias com #MinutoPararERezar - este subsídio tem como objetivo
motivar o comunicador a olhar o próximo a partir do coração do Mestre.
Que Nossa Senhora dos Prazeres nos abençoe e nos conduza na missão de
realizarmos, na Igreja, uma comunicação que aproxima, una, acolha e evangelize.
Maceió-AL, 03 de abril de 2022.
Maria Cicera da Silva
Coordenação da Comunicação da Arquidiocese de Maceió

INTRODUÇÃO

Olá querido comunicador/ comunicadora,
Você está recebendo em suas mãos mais um instrumento para trabalhar a Espiritualidade na Pastoral da Comunicação. Eixo sustentador dos
demais, Articulação, Produção e Formação, apontados no Diretório de
Comunicação da Igreja no Brasil.
Este momento orante tem como objetivo reﬂetir ações do comunicador, inspiradas em atitudes do maior deles, o próprio Jesus Cristo,
Comunicador por excelência do Pai.
Reúna os agentes para rezá-lo antes ou depois dos encontros, ou até
mesmo, sendo o terço, o próprio encontro. Pode-se escolher uma passagem
bíblica para se reﬂetir após, enriquecendo ainda mais o momento, com a
leitura orante da Palavra.
Esperamos que possa ajudar nessa caminhada e missão escolhida por
você!
Marcos Filipe
Jornalista

Oferecimento: Querido Jesus, neste terço que iremos meditar, queremos
contemplar a Tua face de Comunicador. É nela que desejamos nos espelhar para ir
ao encontro dos irmãos e irmãs, levando a Verdade e a Vida; acolhendo os excluídos; libertando os cativos, cuidando da Casa Comum; promovendo um mundo de
Paz e Justiça, enquanto caminhamos nesta terra rumo à morada celeste.
• Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém!
• Credo
1° Mistério - Jesus vai ao encontro do outro
Meditação: Em Mt 9, 9 vemos a vocação do Evangelista. O Mestre vai ao seu
encontro, olha em seus olhos e diz: Segue-me. Como comunicadores, que possamos partir em missão, "gastar a sola dos sapatos", sem medo, sem amarras, sem
preconceitos.
Pai-nosso
Contas menores: Queremos ir ao encontro do outro / Para comunicar a
Verdade e a Vida.
2. Ministério - Jesus escuta o outro
Meditação: Na passagem de Lc 24,13-35 recordamos os discípulos de
Emaús. Jesus ao longo do caminho ouve as histórias e a tristeza daqueles que
ainda não acreditavam em Sua ressurreição. Como comunicadores, possamos
estar com os ouvidos e o coração abertos para ouvir as alegrias, as tristezas, a vida e
a esperança daqueles que encontrarmos.
Pai-Nosso
Contas menores: Queremos escutar o outro / Para comunicar a Verdade
e a Vida.
3. Mistério- Jesus acolhe o outro
Uma das passagens bíblicas mais conhecidas está em Jo 8,11-53. O povo
quer apedrejar uma mulher adúltera na frente de Jesus. Como comunicadores,
peçamos um coração misericordioso, cheio de amor e pronto para servir. E assim
como o Mestre, olhar o outro como irmão e imagem semelhança de Deus.

Pai-Nosso
Contas menores: Queremos acolher o outro / Para comunicar a Verdade
e a Vida
4. Mistério Jesus ensina ao outro
Podemos encontrar a Parábola do Semeador e sua explicação em Mc 4,1-20.
Jesus por meio dela, usa a realidade do povo para ensinar. Como comunicadores,
possamos usar de todos os meios de comunicação disponíveis, desde a própria
fala aos digitais, para chegarmos ao coração do outro.
Pai-Nosso
Contas menores: Queremos ensinar ao outro / Para comunicar a Verdade
e a Vida
5. Mistério- Jesus cuida do outro
Um dos relatos sobre a multiplicação dos pães encontramos em Mc 6, 3044. O Mestre tem compaixão da multidão que estava ali; e Lhe escutando, vê a
necessidade do povo, e então realiza o milagre. Como comunicadores, tenhamos a
consciência que somos instrumento de transformação neste mundo, lutar pela
justiça e pela vida do outro, combater as desigualdades e cuidar da Casa Comum.
Pai-Nosso
Contas Menores: Queremos cuidar do outro- Para comunicar a Verdade e
a Vida
Agradecimento: Senhor, no ﬁnal deste terço queremos render graças pela
vida de cada agente da Pastoral da Comunicação, por todos aqueles que já ﬁzeram parte. Com a reﬂexão destes mistérios, possamos ser fonte de vida e fraternidade na Igreja e em qualquer lugar em que nos encontramos. Anunciando sempre a Boa-Nova do Evangelho. Amém.

INTRODUÇÃO
Irmão e irmã pasconeiro (a), o nosso serviço deve ser uma resposta ao desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo de estarmos unidos a Ele. Para aprofundarmos
essa comunhão com Deus, chega até você as orações que devem acompanhar as
atividades em equipe. Não esqueça: ações sem exercitar a espiritualidade são
apenas trabalhos e não geram frutos.
Antes de qualquer missão, precisamos nos colocar na presença de Cristo e,
por isso, a Oração para iniciar uma missão propõe um diálogo com Deus. O ideal é
que seja feita antes mesmo de montar qualquer equipamento para o início da
missão, diante do sacrário, do altar ou outro espaço propício.
Ao ﬁnalizar a celebração ou evento, certamente a missão continuará com a
produção de conteúdos, mas é importante que a equipe agradeça a Deus pelo
serviço realizado. A Oração de agradecimento pelo serviço é o momento em que
os agentes devem ﬁxar no coração a mensagem que Deus deixou durante a
missão. O comunicador é instrumento para evangelização, mas é fundamental
que ele seja evangelizado. Fica a critério da equipe partilhar qual foi essa mensagem, acrescentar outra oração (Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai...) e pedir a intercessão do (a) padroeiro (a) e santos de devoção.
A oração é a nossa comunicação com Deus, é o diálogo que fortalece a
comunhão com o Criador. Só assim o nosso íntimo poderá ser transformado e a
vida se tornará um testemunho de amor do Pai. Uma boa oração!
Thiago Aquino
Jornalista

ORAÇÃO PARA INICIAR UMA MISSÃO
Senhor Jesus, Te serviremos neste momento por meio da Santa
Igreja e do nosso próximo. Que através das ferramentas e meios de comunicação possamos enxergar a Tua grandeza, escutar a Tua voz e, assim,
sejamos anunciadores da Verdade e da Vida. Que Tu apareças e nós sejamos apenas instrumentos para a salvação de almas.
Nós te agradecemos pelos Dons do Espírito Santo e pelos equipamentos que utilizaremos. Queremos colocar os talentos que nos concedestes à Tua disposição.
Ó Pai, que comunicaste aos discípulos de Emaús o anúncio da Tua
Palavra ao partir o Pão, nos ajude a ver em nosso trabalho cotidiano a Tua
presença ressuscitada. É ela que nos anima e aquece o coração com a
chama do serviço generoso e gratuito, na evangelização das almas pelos
meios de comunicação. Amém.

ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO PELO SERVIÇO
Senhor, Jesus, Te agradecemos por mais uma missão realizada. Te
agradecemos pelo dom do serviço de cada um de nós agentes da Pastoral
da Comunicação. Obrigado por nos falar por meio de cada detalhe!
Abençoa, Senhor, todos aqueles que participaram desta celebração
(ou evento) e os que ainda vão receber a mensagem por meio das redes
sociais.
Que todos nós acolhamos o que Cristo nos falou durante esta missão e possamos dar continuidade a ela a partir de agora com o testemunho cristão. Amém.
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

