
Dicas
para a sua
pascom

Feito com
todo o 



Deus 
esteja
contigo!

A própria Igreja é uma
rede tecida pela Comunhão 
Eucarística, onde a união 
não se baseia nos “likes”, 

mas no amém



É muito importante que a 
PASCOM seja uma Pastoral
interlocutora. Um elo entre
as paas pastorais e toda a paróquia 
para que as pastorais cresçam, 
as pessoas participem e sejam 
divulgadas as atividades que 
cada pastoral faz.

PASCOM:
INTERLOCUTORA
ENTRE AS PASTORAIS
E A SUA PARÓQUIA



Essa dica é continuação da primeira. 
A comunicação é feita de forma 

inintegrada com o todo. Sozinha ela não 
diz nada e não faz nada. Talvez, uma das 
principais dificuldades das PASCOMs é 
exatamente conseguir fazer tudo o que 
precisa, porém, se vê com limitações. 
Busque ajuda das outras pastorais e 

movimentos. Por exemplo, nos encontros 
didirecionados, as pastorais podem ser 
agentes da PASCOM enviando fotos e 
dando detalhes, por exemplo, dos

 encontros ou um evento específico. 
Juntos podemos fazer mais.

UMA PASCOM
SOZINHA NÃO FAZ
VERÃO



Escutar o pároco é fundamental
 para o bom trabalho de uma PASCOM. 
ObediênciaObediência também faz parte dessa dica. 
Levem ideias e mostrem resultados, por 
exemplo: “Após a atualização das redes 
sociais da paróquia, percebemos que as 
pessoas têm menos dúvidas quanto às 
atividades da paróquia”. Entendam os 
principais desafios da paróquia e como a 
PAPASCOM pode trabalhar para contribuir. 
A comunicação tem poder para informar 

e construir.

SEJAM OS
DOIS BRAÇOS DO
SEU PÁROCO



Mantenham as redes sociais da paróquia 
ativas e com postagens que edifiquem.
Postem fotos das missas, das pastorais e 
movimentos. Trabalhem conteúdos como 
datas de santos, datas comemorativas
rrelacionadas à igreja, agenda da paróquia, 
curiosidades das comunidades, entre 

outras ideias.

UTILIZEM AS
REDES SOCIAIS,
MAS DE FORMA
COERENTE



Com o próprio celular há inúmeras 
possibilidades de criação de vídeos. 
Façam novenas, palavra do pároco ou 
vigário, testemunhos, convites e vídeos 

de formação.
Utilize também o recurso de lives e no 
InInstagram, postem stories sempre que 
possível. Mostre os bastidores da 
paróquia e dos eventos. Utilize junto os 
recursos de enquetes, façam quiz, 
perguntas. Use a criatividade para 

evangelizar.

USE MUITOS
VÍDEOS NAS 
REDES SOCIAIS



Nos impressos, principalmente nos 
informativos, procure usar uma linguagem 
simples e objetiva. Esse material atingirá 

diversas pessoas 
diferentes. Você precisa falar com todos
 de forma clara e entendível. Use também
  imagens para ilustrar, pois elas ajudam no 
entendimento e deixam as artes mais

 bonitas.

NOS IMPRESSOS
USE UMA LINGUAGEM
SIMPLES E OBJETIVA



É importante também que os agentes
da PASCOM conversem entre si. Façam
encontros de formação e também de
 interação. Mantenham um elo de 

amizade e oração.

CUIDE
DA SUA 
PASCOM



Observe as pessoas ao seu redor e não 
tenha medo de buscar feedbacks de 
toda a paróquia. Isso nos ajuda a 

entender se estamos comunicando de 
forma correta. Perceba o que funciona e 
o que não deu certo para mudar.

ESCUTE
A SUA
COMUNIDADE



Quem não comunica se trumbica. Deixe a 
PASCOM à disposição de todos. Oriente
quando necessário e pensem em como 
podem aproveitar o tempo de todos os
voluntários da melhor forma. Procure
 ferramentas, como aplicativos para fazer 
artes, caso não tenham um designer, 
pprogramem as postagens, distribua 
tarefas. Sejamos como os três 
mosqueteiros: Um por todos e 

todos por um!

OTIMIZE O
TEMPO DE TODOS
COMO PASCOM



Seja um comunicador de oração. Reze e 
peça ao Espírito Santo para ajudar a sua

pastoral a alcançar as pessoas. 
LLembre-se, você é um comunicólogo 
que integra a equipe de Jesus. Você é um 
agente da pessoa mais importante do 
mundo. Veja, quanta honra! Sua missão é 
comunicar a Boa Nova. Seja coerente 

com isso. Busque a santidade e  
evangelize com seus exemplos e 

ccom sua vida!

A DICA MAIS
IMPORTANTE...



Todos
os direitos
reservados©.

Parceria:

Nos companhe
nas redes
sociais
31  3387 0476

@cicomunicacaointeligente

/cicomunicacaointeligentebh

contato@comunicacaointeligente.com.br

cicomunicacaointeligente.com.br
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