


Comunicar é preciso. Comunicação é algo 
que precisa ser levado muito a sério, pois 
ela é quem leva a mensagem para quem 
desejamos falar. Por isso, nós da CI 
Comunicação preparamos esse e-book 
para você comunicador católico, agentes 
de PASCOM, padres e até mesmo músicos 
e artistas que têm o público religioso como 
alvo. 

Desejamos uma boa leitura e esperamos
que esse e-book seja muito útil para o seu 

trabalho de evangelização. 

Claudiana Costa Leal 
Planejamento e Estratégia 

CI - Comunicação Inteligente



Esse mandamento é o que nos motiva e 
incentiva a comunicar, porque comunicar 
é levar uma mensagem para alguém de 
forma que a pessoa entenda e com essa 
mensagem, incentivar a uma ação 
desejada. Então, toda pessoa que deseja 
trabalhar com comunicação (voluntário 
ou não), precisa ter em seu coração muito 
amor e muito zelo pela Palavra de Deus.

Muitas vidas podem ser mudadas e 
corações restaurados quando uma 
mensagem de amor chega para alguém.

Amar a Deus
sobre todas
as coisas

1.



A Palavra de Deus é quem nos orienta. É 
por ela que Deus fala conosco. Então se 
você busca conteúdo, por exemplo, para 
postar em suas redes sociais, a Palavra de 
Deus tem tudo o que você precisa.

Tudo o que comunicamos precisa sempre 
ser pensado, pois lembre-se: você está 
comunicando sobre a pessoa mais 
importante do mundo que é Jesus. 
Portanto, tudo o que você fizer, seja um 
folder ou flyer impresso, um post para 
redes sociais, um jornalzinho paroquial, 
uma música, enfim, tudo precisa estar 
coerente com a Palavra de Deus.

Portanto, zelar pela Palavra de Deus é 
sempre comunicar o que é verdade e o 
que edifica.

Zelar pela
Palavra
de Deus

2.

As palavras podem construir
pontes entre as pessoas, as
famílias, os grupos sociais,
os povos. E isto acontece tanto
no ambiente físico como no
digital.” (Papa Francisco)



Recebemos inúmeras informações todos 
os dias, principalmente pelas redes 
sociais como: WhatsApp, Instagram e 
Facebook. Entre tantos conteúdos, a 
nossa comunicação chegará também 
para as pessoas, e para que ela seja 
efetiva, ser objetivo é muito importante. É
preciso também despertar a atenção de 
quem recebe a nossa mensagem. Por 
isso, algumas técnicas que podem ajudar:

Menos é mais:
Comunique
sempre o que
é importante
e essencial

3.

Textos menores tem mais
chances de serem lidos e compreendidos.

Inicie seu texto com uma pergunta ou
uma frase de impacto, isso ajudará a reter a

atenção de quem recebe sua mensagem.

Use imagens para
 ilustrar a sua informação.



Agora o papo ficou mais sério, porque 
comunicação é muito mais do que fazer 
artes impressas ou digitais. É muito mais 
que informar as pessoas sobre algo. 
Comunicação é uma ciência e um bom 
trabalho feito pode trazer inúmeros 
benefícios. Ela precisa ser vista e 
valorizada em sua totalidade.

Cada vez mais é preciso marcar e 
encantar as pessoas. Fazer a diferença, 
oferecer um bom conteúdo, contribuir 
para o crescimento pessoal. Um bom 
trabalho de posicionamento da marca 
(seja uma paróquia, grupo pastoral, 
músicos, padres) ou também chamado 
de branding, gera retornos incríveis, como 
o de marcar as pessoas, fazer com que 
elas falem bem de você e te mostre para 
mais pessoas, e isso pode acontecer no 
on-line quanto no off-line.

Investir em
comunicação

4.



Para comunicar bem, um dos mandamentos 
essenciais é conhecer quem você comunica, 
assim você poderá estabelecer ações 
específicas.

Nas instituições religiosas, como paróquias 
ou comunidades de vida, com certeza não 
haverá apenas um público com o qual se 
comunicará. Sua comunicação não será 
sempre massiva, mas sim para vários 
públicos, entre eles: jovens, adultos, casais, 
crianças, etc., e cada um deles exigirá uma 
forma de comunicação e linguagem 
específica, o que nos leva a outra ação: 
comunicar de forma segmentada, que será o 
nosso próximo mandamento.

Conheça o
seu público,
escute-o
sempre e o
entenda
também

5.

Dados demográficos: idade, sexo,
classe social, escolaridade, estado civil

Entender seus interesses, a cultura do
local e das pessoas que deseja se comunicar,

além da atividade econômica..

Onde mora, onde frequentam
e como seu comunicam.

O que devo
considerar

para entender
 quem é meu

público?

Tome nota!



Após conhecer o seu público e suas 
segmentações, será preciso estabelecer 
uma linguagem para cada um deles. 
Comunicar de forma segmentada significa 
estabelecer uma comunicação
que promova relacionamento e 
entendimento da sua mensagem, isso de 
forma segmentada, ou seja, específica para 
o público com o qual fala. Por exemplo, se 
você irá realizar um encontro de jovens toda 
a comunicação deverá ser pensada para 
eles. Veja abaixo:

Pensando assim, você saberá como 
abordá-los e comunicar o que deseja a eles.  
Saberá qual linguagem usar e como ilustrar a 
sua comunicação.

Comunique-se
de forma
segmentada

6.

Onde encontro os
jovens da minha
paróquia?

O que eles
gostam mais
na paróquia?

Qual a linguagem
devo usar para
atraí-los?

Por qual canal
de comunicação
eles se comunicam
mais?

Qual tipo de
conteúdo da
sua paróquia
ou comunidade
eles consomem
mais?



7.
Estruturar
uma equipe
de comunicação

É muito importante que a comunicação 
seja cuidada por uma equipe. Muitas 
paróquias contam com a PASCOM – 
Pastoral da Comunicação – que fica 
encarregada de comunicar e levar a 
informação desejada para todos os 
paroquianos. É muito importante 
também, oferecer formação e incentivar 
os agentes voluntários a buscarem 
conhecimento e aprenderem técnicas de 
comunicação, pois isso será fundamental 
para o trabalho deles, como também 
resultados.

Algumas paróquias não conseguem ter 
uma equipe de PASCOM, infelizmente. Mas 
existem algumas alternativas para isso, 
para buscar pessoas e formar uma 
equipe de comunicação.
Veja na próxima página:



Convidar pessoas da paróquia e 
oferecer formação, explicar a 
demanda e incentivá-los a 
começar. Há algumas instituições 
que podem contribuir com esse 
tipo de formação, uma delas é o 
Anjo Proclama (@anjoproclama). 
Essa turma forma comunicadores 
com conteúdos que trabalham 
tanto o espiritual do comunicador 
católico, quanto com cursos 
técnicos e didáticos e muitos 
gratuitamente ou com 
investimento baixo. Vale a pena 
conferir!

Outra alternativa é buscar ajuda 
profissional, seja contratando uma 
agência especializada ou até 
mesmo uma pessoa para 
trabalhar internamente. Esse 
último, exigirá um planejamento 
de investimento, mas com certeza 
terá resultados em curto, médio e 
longo prazo.



8.
Comunicar
sempre a 
verdade

É muito importante falarmos desse 
assunto: Fake News. No mundo de hoje, 
circulam muitas notícias falsas ou que 
não são relacionadas com a Igreja 
Católica que geram desentendimento e 
sentimentos ruins para nós que somos 
cristãos. 

Ao comunicar algo ou compartilhar uma 
informação é preciso checar a fonte se é 
verídica e também peneirar: essa 
informação será edificante para quem a 
recebe? Vou ajudar divulgando isso? 
Compartilhar essa informação pode me 
trazer algum problema? 

Hoje com o advento das redes sociais, 
uma simples notícia pode virar um 
grande problema e instalar uma crise nas 
redes sociais em sua paróquia, 
comunidade ou movimento religioso. 
Então checar uma informação e pensar 
se realmente vale a pena divulgar ou 
compartilhar é muito importante. 



É importante termos em mente que em cada 
local é preciso estabelecer uma estratégia 
de comunicação conforme a necessidade e 
o objetivo. Não menos importante, cada 
público tem suas especificidades e exigirá 
estratégias diferentes. Cada paróquia, 
comunidade ou movimento tem 
características únicas que devem ser 
levadas em consideração quando se traça 
uma estratégia para se comunicar. 

A comparação nem sempre será frutífera 
porque vários fatores devem ser levados em 
consideração quando se trata de resultados, 
como tempo de trabalho, público envolvido, 
até mesmo a infraestrutura e investimento 
disposto para a comunicação. O ideal é 
focar no seu objetivo, na sua necessidade e 
seguir em frente. Ao invés de comparar, veja 
o resultado do trabalho do próximo como 
um estudo de caso. Liste o que deu certo e 
como pode aprimorar a ideia em sua 
realidade! Use a criatividade para criar 
novas ações inspiradas em locais que 
deram certo! 

Não compare a 
sua comunicação
com outras
instituições ou
movimentos
religiosos 

9.



Sim! A comunicação deve ser para todos. Sua 
mensagem deve ser objetiva, clara e entendível 
(desde os mais novos a uma pessoa com 150 
anos), além disso, você precisa ter certeza que 
isso irá sempre acontecer para evitar ruídos de 
comunicação. 

  Então você agora se pergunta: “Mas o que é 
esse tal de ruído na comunicação?”. Calma! 
Vamos explicar... Ruído na comunicação significa 
que alguém não entendeu da forma esperada e 
ainda pode piorar quando a informação é 
repassada de forma errada. Isso quer dizer que 
no processo de comunicação: Emissor – 
mensagem – receptor – feedback (retorno sobre 
a informação) não cumpriu o seu propósito. A 
modo bem popular, é o chamado telefone sem 
fio!  Portanto, pense que ao comunicar qualquer 
coisa, na construção da sua mensagem ela 
precisa ser clara e objetiva para todas as 
pessoas. Procure também mensurar seus 
resultados, ou seja, certificar-se que as pessoas 
estão compreendendo o que comunica. E se 
você perceber que há ruídos, reforce sua 
estratégia e melhore o que precisa ser 
melhorado! 

Comunicação
para todos

10.



Caso precise, pode contar conosco! Somos uma 
Agência de Comunicação remota. Atendemos 
clientes tanto do segmento religioso, quanto 
escolas e empresas em todo o Brasil. 
Trabalhamos com empenho e carinho, a fim de 
otimizar resultados para os nossos clientes! 
Fazemos gerenciamento de redes sociais 
(conteúdo e anúncio patrocinado, peças gráficas, 
construção de logotipos e muito mais! 

Conheça mais sobre nós: www.cicomunicacaointeligente.com.br 
Siga-nos nas redes sociais:         @cicomunicacaointeligente e conte se gostou do nosso e-book! 

Compartilhe também com outras pessoas que se
interessam por comunicação católica! 

Chegamos ao fim do 
nosso e-book! Esperamos que ele

tenha feito a diferença para você e
 contribua com a evangelização. 


