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Esse foi o tema central da conferência de abertura 
do 7º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação 
(Pascom), realizado entre os dias 22 e 24 de julho, no 
Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba (SP). 

Fazer caminho sinodal é gerar processos. A co-
munhão como lugar privilegiado para o exercício da 
sinodalidade. Comunhão, participação e missão como 
pilares do agir missionário do comunicador cristão. 
Conversão pastoral.

O facilitador do tema foi o Padre Sérgio Leal, 33 
anos, que participou de forma remota, diretamente do 
Porto, Portugal. O Sacerdote defendeu sua tese de li-
cenciatura sobre a sinodalidade como estilo pastoral na 
Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. 

Ele começou dizendo que a sinodalidade não é um 
evento, mas, sim, um modo de viver, um modo de ser 
Igreja, que deve moldar o agir eclesial.

Foi um chamado a todos os católicos do mundo, 
feito pelo Papa Francisco para que juntos seguíssemos 
o caminho da sinodalidade, a fim de refletir o que espe-
ramos para a Igreja no terceiro milênio.

Sinodalidade não é uma palavra de moda. Ela faz 
parte da identidade da Igreja. Sínodo e Igreja devem ser 
vistos como sinônimos.

Sínodo significa caminho conjunto – Igreja, cami-
nho pela Santíssima Trindade –, povo que caminha na 
unidade Pai, Filho e Espírito Santo.

Caminho significa mudança. Devemos estar aber-
tos e atentos às mudanças. E nossa Igreja deve seguir 
essa jornada de constante transformação e conversão 
pastoral, como algo concreto.

– “Ah, mas sempre foi assim!”. Essa fala impede a 
mudança. É necessária uma comunhão verdadeira en-

tre leigos e clero para a ação e transformação. 
O que o Espírito Santo nos pede é que deixemos de 

pensar no passado – isso é saudosismo. Somos chama-
dos a refletir o aqui e o agora. 

Nossa Igreja tem dois pilares estratégicos em sua 
ação: o sociocultural e a fé.

O atual horizonte sociocultural é de mudança. E 
o Papa Francisco nos coloca essa certeza de mudança 
de época. Para tanto, se faz necessária uma nova eta-
pa evangelizadora. Uma virada de página, de atitude e 
comportamento.

Sinodalidade é tornar obra e estilo eclesial. Uma di-
mensão constitutiva da vida de Igreja. É ação.

Santo Inácio de Antioquia disse que o cristão deve 
ser sinodal. Não ter uma fé desintegrada da ação. Ação 
em conjunto: nós e o Espírito Santo.

Muitas passagens bíblicas nos remetem a este movi-
mento sinodal. Quando Jesus fala às multidões, Ele fala 
com todos e para todos. 

Quando Jesus segue a caminho de Emaús, ali é es-
tabelecido um encontro sinodal. Jesus se coloca numa 
escuta ativa, sem preconceitos. Ele quer ouvir alegrias e 
tristezas. Não é uma escuta sociológica, estatística.

Esse encontro integra vida e palavra. Precisamos 
escutar os anseios dos homens e mulheres de hoje para 
iluminar com a Palavra de um Jesus que vive.

Conversão pastoral pede conversão pessoal. Se não 
formos capazes de nos converter pessoalmente, não  
nos converteremos pastoralmente.

Existem alguns elementos fundacionais da  
sinodalidade. 

1) A consciência – nossa dignidade pelo Batismo (o 
dia mais importante da vida é o dia do Batismo); 

2) Corresponsabilidade do batizado (não confun-
dir com ministralidade) – começa com a nossa missão 
no mundo em todos os lugares; 

3) Unidade da missão – tornar o Evangelho de Jesus 

Cristo presente no mundo, cada um com seu talento 
e carisma (a diversidade de ministérios pela unidade); 

4) Governo de Pastoral deixado em comunhão – 
ministério ordenado para a unidade, que preside a Co-
munhão (ação do clero); 

5) Conselho/escuta como parte integrante da 
decisão.

A sinodalidade nasce no coração de Deus, pela pes-
soa de Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo.

O Papa Francisco ainda coloca duas condições 
para que o sínodo aconteça: falar com verdade o que 
é melhor para a Igreja, com desapego; e escutar com 
liberdade e humildade, enriquecer o que o outro diz. A 
escuta deve ser recíproca.

A Igreja funciona com consenso e comunhão. Com 
atuação pastoral, evangélica e comunitária.

Precisamos passar de pastoral de setores, para pas-
toral de projeto. 

Se nossa ação não acontecer em saída com prota-
gonismo e atitudes, continuaremos com o atual déficit 
social e sinodal.

A Igreja sinodal vive a fraternidade. E fraternidade 
é construção constante. Estar atento às necessidades do 
outro, ouvi-lo. É preciso, também, avaliar melhor a lin-
guagem para a abordagem na catequese, na homília, na 
comunicação.

Devemos levar a pessoa e os ensinamentos do Papa 
Francisco, por meio da sua linguagem missionária: a) 
implicativa e persuasiva – inspira quando fala; b) mis-
sionária – hospitaleira, acolhedora; c) reveladora: reve-
la Jesus Cristo.

Não podemos esquecer a figura da Virgem Maria, 
mulher sinodal por excelência, que teve atitudes verda-
deiras para a construção do Reino, desde o seu “sim”, o 
acolhimento a Jesus Cristo, sua palavra e sua vida.

Ser Pascom na sinodalidade é comunicar e divul-
gar, com discernimento e sabedoria, a Palavra e a vida.

‘Comunicação e sinodalidade: comunhão, participação e missão’
Paulo Ramicelli

Arte: Sergio Ricciuto Conte
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Representantes da Pascom de todo o Brasil se encon-
traram no 7º Encontro Nacional da Pascom no Mosteiro 
de Itaici, em Indaiatuba (SP), entre os dias 22 e 24 de ju-
lho. Foram cerca de 250 participantes presenciais e mais 
de 300 que acompanharam na modalidade virtual.

SOMOS SINODAIS
Em unidade com toda a Igreja e a partir do tema do 

encontro destacaram-se Comunicação e Sinodalidade: 
comunhão, participação e missão – os “pasconeiros” fo-
ram convidados a refletir sobre sua missão em uma pers-
pectiva sinodal. Foi destacado que não é possível pensar 
na Igreja de Cristo que não seja sinodal, pois anunciar 
Cristo, nos diferentes meios, é caminhar juntos como 
Igreja.

IGREJA UNIDA E EM DIÁLOGO
Entre os elementos mais marcantes de todo o encon-

tro chamaram a atenção a simplicidade e a proximidade 
dos participantes e de cada um dos que entregaram um 
pouco de seus conhecimentos nas conferências. Desde 
a naturalidade de Dom Joaquim Mol, Bispo Auxiliar de 
Belo Horizonte (MG) e Presidente da Comissão Episco-
pal Pastoral para a Comunicação da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), em cada uma de suas 
interlocuções, passando pela humildade de Irmã Nilza 
Pereira da Silva, consagrada do Instituto Secular das 
Irmãs de Maria de Schoenstatt, em nos aproximar da 
importância da oração na vida diária do comunicador, 
todos puderam reconhecer a presença do Cristo no en-
contro, nas conversas, nos temas apresentados. Notava-
-se no ambiente um ar de horizontalidade entre os parti-
cipantes, membros da Igreja que anuncia.

NAS REALIDADES ATUAIS
Outro grande momento foram as trilhas temáticas, 

nas quais os participantes se separaram em grupos 
segundo seus interesses nos três pontos do lema do 
encontro. Na trilha Comunhão, apresentaram-se os 
temas: “Concílio Vaticano II: 60 anos depois, qual o 
caminho?” e “Ministerialidade na Igreja sinodal: lei-
gos e leigas como sujeitos eclesiais”; na trilha Partici-
pação, “Pascom e Pastorais Sociais” e “Interatividade e 
proximidade no ambiente digital”; e, na trilha Missão, 
“Igreja missionária e solidária: comunidade em estado 
permanente de missão” e “Juventude na Igreja Sino-
dal”. Já no último dia, também houve um painel sobre 
a situação eleitoral no País e como gerenciar as crises 
que podem surgir.

VIVENCIANDO E ESPIRITUALIZANDO  
DESDE A CULTURA

Na noite do sábado, os “pasconeiros” assistiram à peça 
de teatro “Edith Stein, a estrela e a cruz”, interpretada por 
Daniela Schitini. Entre aplausos e lágrimas, os comuni-
cadores encontraram na Santa carmelita um exemplo de 
perseverança, entrega e amor a Cristo.

PRESENÇA DA ARQUIDIOCESE 
Além de poderem partilhar com pessoas de todas 

as regiões do País, os “pasconeiros” da Arquidiocese de 
São Paulo presentes no evento também se aproximaram, 
trocaram experiências e sonharam juntos. Participaram 
membros das regiões episcopais, que levaram um pouco 
de cada realidade da Igreja em São Paulo, Eles retorna-
ram do encontro com a vontade renovada de anunciar o 
Evangelho de Cristo desde e para as periferias, o desejo 
de viver uma Pascom com cheiro de ovelhas e a motiva-
ção de trabalhar juntos para o Reino do Eterno Comu-
nicador.

Muitas pessoas na virada do ano elaboram 
planos para cumprir no novo ciclo. Seja mu-
dar a alimentação, seja iniciar atividades físicas 
ou algum curso, ir à missa todos os domingos, 
seja simplesmente incluir novos hábitos como 
usar o protetor solar diariamente. Algumas 
pessoas tiram férias no meio do ano e, ao reto-
marem a rotina, pode ser um bom momento 
para reavaliar os planos elaborados, pois ainda 
há um semestre para aproveitar...

É hora de pensar: O que eu queria? O 
que eu quero? O que ainda é possível fa-
zer neste ano? Consigo me organizar e fa-
zer agora? O recomeço neste mês nos dá 
um pontinho de esperança, pois parece ser 
mais fácil para muitos incorporarem novos 
hábitos aos poucos. Vamos adicionando os 
comportamentos na agenda e, quando per-
cebemos, já são parte do nosso dia a dia. 
Aproveitemos a oportunidade! Afinal, para 
subir ao topo de uma escada, é preciso co-
meçar pelo primeiro degrau.
Marta Gonçalves é psicóloga da Região Brasilândia e 
“pasconeira” da Paróquia Nossa Senhora da Expectação.

7º Encontro Nacional da Pascom Brasil
Padre Gabriel Oberle, ISch

Sobre Viver
Um novo semestre 
para aproveitar…
Marta Gonçalves

A voz de quem participou
Marly Palmieri

Deste 7º Encontro, saio com mais dúvidas e mais 
curiosa do que quando cheguei, pois aprendi que 
o conhecimento só nos é útil se despertar em nós  
desafios.

Ainda estou impactada pela fala do Padre Sérgio 
Leal sobre o “déficit de fraternidade na nossa Igreja”, 
Confesso que fiquei assustada e me senti desafiada na 
parte do que fiz ou, principalmente, do que não estou 
fazendo, pois sabemos que, para a omissão, o Senhor 
nos fala em Apocalipse 3,15-16, e sinceramente não 
quero ser “vomitada” por Ele.

Exercitar a escuta e a orientação do Papa Fran-
cisco que nos exorta a olhar “nos olhos do irmão 

que recebe o nosso ato de caridade. Ele me levou a 
questionar se este ato de caridade é para Ele, ou para 
mim”. Dolorosa essa reflexão!

A caridade que não transforma, apenas alimen-
ta um ato inócuo que contribui com este déficit 
fraterno.

No conhecimento e estudo da Palavra, somos 
desafiados a sair ao encontro e, caminhando, bus-
car respaldados sempre na orientação dos quatro ei-
xos da Pascom de contribuir para as ações práticas 
da Igreja sinodal, aquela que evangeliza, esclarece e 
orienta o próximo, a partir de nós mesmos.

Sejamos uma Pascom corajosa, que denuncia, que 
transforma à luz da espiritualidade, sem perder a fé, 
diante de uma realidade mundial ferida e machuca-
da. Que este confronto não nos desanime, nunca.

Renovar é preciso! E a renovação não 
acontece apenas no aspecto físico. Talvez 
seja realmente nesse aspecto que toda a 
renovação seja percebida de primeira. 
Mas todo aprimoramento, toda mudan-
ça, acontece de dentro para fora, pois o 
físico revela, de fato, como estamos no 
foro interno.

O jornal O SÃO PAULO, semanário 
de nossa Arquidiocese, que há mais de 60 
anos traz as informações e a ação evange-
lizadora de nossa Igreja local, vem experi-
mentando há algum tempo um renovar de 
sua editoria, design e redação. Hoje não 
é diferente... E como vocês leitores já per-
ceberam, o jornal dá vez e voz a cadernos 
especiais dentro de sua edição semanal. 
Agora foi a vez da Pastoral da Comunica-
ção (Pascom).

Provavelmente, todos já ouvimos falar 
desta pastoral. Mas como ela atua? Qual o 
seu rosto? Como ela pode contribuir com a 
ação evangelizadora da Igreja? Este cader-
no especial quer aproximar o público da 
Pascom, e nós, como pastoral, queremos 
ajudar nosso leitor a, de forma leve, jo-
vem e despretensiosa, estar cada vez mais 
próximo de sua paróquia, comunidade, de 
sua vida pastoral.

Seja bem-vindo ao caderno especial 
PASCOM EM AÇÃO!

Pascom Brasil
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Durante a realização do 7o Encontro Nacional 
da Pascom, dos dias 22 a 24 de julho no Mosteiro 
de Itaici, em Indaiatuba (SP), o coordenador-ge-
ral da Pastoral da Comunicação (Pascom) Na-
cional, Marcus Tullius, falou sobre o encontro, 
a Pascom e seus desafios, missões, expectativa 
para o futuro e deixou uma mensagem de enco-
rajamento a todos os membros da pastoral, em razão 
do caderno PASCOM EM AÇÃO, que será publicado 
no jornal O SÃO PAULO.

Confira a entrevista com Marcus Tullius, conheça 
a Pascom e venha fazer parte desta pastoral tão im-
portante para a nossa Igreja.

PASCOM EM AÇÃO – Marcus, o que é a Pascom?
Marcus Tullius – Bom, podemos definir a Pascom 
como a presença e ação da Igreja nos ambientes de 
comunicação. Toda pastoral deve ter como princípios 
ser presença e ação, porque não basta estar só presen-
te, é preciso agir, atuar. Então, é a presença e ação da 
Igreja nos meios de comunicação com uma missão, 
uma característica muito importante, que é a de estar 
em comunhão com todas as pastorais. Ela não pode 
ser uma pastoral autorreferencial, senão perde a sua 
razão de ser e, para nós, na comunicação, o que é con-
trário à autorreferencialidade é a transversalidade. 
Ou seja, a característica fundamental da Pastoral da 
Comunicação é estar a serviço de todas as pastorais, 
movimentos e organismos, ou seja, estar a serviço de 
toda ação evangelizadora, seja na comunidade, na pa-
róquia, na região, na diocese, nos regionais, como nós 
temos a Constituição aqui no Brasil, e, também, em 
nível nacional. Então, a ideia e a concepção do que 
é Pascom se replica em todos os níveis, em todas as 
instâncias, como essa presença e ação da Igreja nesse 
ambiente que pode ser o digital, audiovisual, rádio e 
TV, também nos impressos e em tudo aquilo que en-
volve comunicação na vida da Igreja.

Como a Pascom pode ajudar a Igreja?
A Pascom, pela sua vocação de transversalidade, 

deve estabelecer um diálogo com todas as pastorais 
e movimentos existentes na vida da comunidade pa-
roquial. O agente da Pascom que não conhece quem 
compõe as forças vivas existentes naquela comuni-
dade ou paróquia está pecando muito forte na sua 
missão. Se eu não conheço aquelas pessoas que dão 
vida à Igreja, que são a Igreja viva, que comunicação 
eu estou fazendo? Uma dimensão da comunicação é 
a técnica, do uso dos meios de comunicação, outra di-
mensão é a relacional, que é exatamente esse processo 
de fazer comunhão com as pessoas. Comunicação é 
comunhão; então, se eu não estabeleço comunhão 
com as pessoas que estão no mesmo local que eu, 
alimentando a sua vida de fé na mesma Igreja, como 
fazer comunhão? Portanto, o que se espera do agente 
da Pascom é que ele dialogue. O diálogo pressupõe 
a escuta, e não basta escutar com os ouvidos, é pre-
ciso escutar com o coração, como o Papa Francisco 
nos pede neste ano [na Mensagem para o Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais]. Para que o agente da 
Pascom cumpra bem a sua missão e consiga atender 
às pastorais e movimentos existentes na vida eclesial, 
ele precisa escutar com o ouvido do coração para ser 

capaz de dialogar e realizar, assim, aquilo que a Igreja 
espera dele.

Como você vê o crescimento e as perspectivas da 
Pascom?

É uma constatação que a Pascom foi a pastoral que 
mais cresceu durante a pandemia [de COVID-19]. 
Penso na seguinte analogia: nós tivemos que “trocar 
a roda do carro com o carro andando”. Foi assim que 
aconteceu com a Pascom nestes últimos dois anos, 
principalmente. Muitas pessoas começaram a fazer 
pela necessidade diante de igrejas fechadas e com as 
pessoas em casa. Quem não tinha rede social teve que 
criar para corresponder àquela expectativa de evan-
gelização. Só que a Pascom não se constitui apenas 
de um eixo, não consiste apenas no fazer (produção). 
Comunicação é também o formar, articular e espiri-
tualizar. Esses são os quatro eixos da Pascom. Portan-
to, penso que temos trabalhado para isso, para que os 
nossos agentes recebam a formação adequada agora 
que já se está trabalhando. Cuidamos de uma necessi-
dade, atendemos àquela demanda prioritária, depois 
vamos ajudando na formação, e a expectativa é de po-
der oferecer ainda mais formação, pois não adianta 
saber fazer se não tenho o que comunicar. 

Eu acabo de ser reconduzido na missão de coor-
denador nacional da Pascom para os próximos qua-
tro anos, juntamente com a Janaína Gonçalves, que é 
a vice-coordenadora, e o Alex Ferreira, que assume 
a secretaria. Somos muito agradecidos à Patrícia Luz 
pelos quatro anos que ela esteve conosco também 
como secretária. Aceitei a missão com resistência, 
mas de coração, porque é um trabalho desafiador. A 
comunicação não para, é como São Paulo diz: “Gastar 
e me desgastar pelo Evangelho”. Penso que a missão 
do coordenador da Pascom tem sido essa de gastar 
e se desgastar, mas é por amor ao Evangelho e, como 
este Encontro Nacional acontece numa casa jesuíta, 
um dos princípios de Santo Inácio de Loyola é: “Em 
tudo amar e servir”, então, eu tomo também como 
missão do coordenador no comunicar, amar e servir.

Como é estar à frente do 7° Encontro Nacional da 
Pascom?

A experiência de coordenar o encontro foi gra-

tificante e desafiadora, porque pensar numa estru-
tura que pudesse atender as pessoas que vieram 
participar presencialmente ainda com as restrições 
que temos que ter com a pandemia foi uma ques-
tão de cuidado. Precisamos mudar a quantidade de 
participantes para não gerar um volume maior de 
pessoas. Foram 216 pessoas participando, além da 
comissão dos assessores, mais os 300 inscritos para 
a participação on-line. Ao todo, foram quase 600 
pessoas envolvidas neste encontro, e eu contei com 
a colaboração muito preciosa das equipes para que 
pudéssemos dar conta de tudo. Tivemos a divisão 
das equipes de trabalho para oferecer um encontro 
com conteúdo, afinado com o momento eclesial 
que vivemos, que é a dinâmica da sinodalidade. O 
Papa Francisco convoca um Sínodo para refletir 

sobre sinodalidade, e a comunicação não poderia 
ficar de fora. Mais do que falar sobre a sinoda-

lidade, é importante pensar de que forma nós 
podemos fazer uma comunicação sinodal, e 
isso foi a linha que perpassou todos os con-
teúdos aqui trabalhados desde a conferência 
de abertura, que foi o tema central – “Olhar os 

desafios e as perspectivas para nossa Igreja no 
Brasil” – e, depois, também pensar de que for-

ma eu posso ser sinodal na Igreja. Eu não consi-
go viver a sinodalidade se eu não abasteço a mi-

nha vida de fé, por isso, houve uma palestra sobre 
espiritualidade e depois as trilhas para que cada um 
tivesse uma oferta de conteúdos que fosse agregar 
na sua prática pastoral, levando em consideração 
os pilares da “Comunhão, Participação e Missão”. 
E, claro, a nossa sinodalidade, o nosso compromis-
so cristão, se dá no chão concreto da nossa realida-
de e, neste ano, somos desafiados a passar por uma 
obrigação, um dever que nos significa muito, que 
são as eleições. Por isso, também trouxemos uma 
reflexão sobre esse assunto para ajudar os “pasco-
neiros” a viverem sua missão de cristãos nesse con-
texto desafiador da sociedade... A Igreja não tem 
partido, mas ela não é neutra, ela sempre tem uma 
palavra a partir do seu Magistério, da sua Doutri-
na Social, e a comunicação deve verbalizar o que a 
Igreja orienta.  Por isso, trouxemos essa realidade 
com uma palestra sobre as eleições. E de onde veio 
tudo isso? Foi no processo de escuta. Nós escuta-
mos os coordenadores regionais que ajudaram nes-
se processo que foi partilhado aqui. 

Em algum momento deu medo?
Eu tive muito medo, porque embora não estivesse 

sozinho, eu era como um maestro regendo uma or-
questra, há a responsabilidade sobre toda a estrutura 
que é preparada. Nós sabemos que o momento atual 
não é favorável economicamente. Então, queríamos 
que o encontro fosse acessível a todos, e procura-
mos ajustar ao máximo. Sei que para muitos ainda 
foi dispendioso. O nosso desejo era que o encontro 
fosse gratuito para todo mundo, tanto na modalidade 
presencial quanto na on-line, mas infelizmente não foi 
possível. Tivemos que trabalhar arduamente também 
para que o encontro fosse acessível e favorável para 
todos. Por isso, eu tive medo, sim.

Qual mensagem você deixa para os membros da 
Pascom da Arquidiocese de São Paulo? 

Eu recebi com muita alegria a notícia deste espaço 
que a Pascom da Arquidiocese de São Paulo ganha 
com o caderno PASCOM EM AÇÃO e ao mesmo 
tempo uma missão. A minha mensagem é de enco-
rajamento para que cada agente da Pascom se sinta 
comprometido, não só se sinta parte. Às vezes, pensa-
mos na parte como se fosse um quebra-cabeça que faz 
uma pecinha na outra para formar a imagem, e isso 
pode desfigurar o trabalho. Acho que o importante é 
que caminhemos juntos. Então, encorajo os agentes 
da Pascom a caminharem juntos. A meta é produzir 
esse espaço, gerar conteúdo que edifique, que seja im-
portante para as pessoas. Que essa meta seja atingida. 
Coragem! Avante! Não tenham medo porque essa 
missão é muito importante.

Entrevista
A Pascom deve 
estabelecer um 
diálogo com todas as 
pastorais da Igreja
Antonio Dominici Filho
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Nesta edição do caderno PASCOM 
EM AÇÃO, conversamos com a Irmã 
Helena Corazza, uma mulher, que, assim 
como Maria Madalena, que ouviu a Bo-
a-Nova e comunicou a Ressurreição de 
Jesus Cristo, busca incansavelmente sen-
tir Jesus em seu coração e, a partir daí, ser 
coerente com o projeto de Deus. Uma co-
municadora incansável do Evangelho.

Na abertura do 7º Encontro Nacional 
da Pascom, em 22 de julho, no Mosteiro 
de Itaici, em Indaiatuba (SP), Irmã He-
lena recebeu presencialmente o prêmio 
“Comunicadora da Paz” – Categoria “Tra-
jetória de Vida”, concedido pela Asso-
ciação Católica de Comunicação Signis, 
das mãos do presidente da Signis Brasil, 
Alessandro Gomes, que o havia recebido 
durante o 6º Congresso Latino-Ameri-
cano e Caribenho (COMLAC), realizado 
no Panamá dias antes. Na ocasião da pre-
miação, a religiosa paulina participou do 
evento de forma virtual. 

Segundo a organização, este prêmio é 
outorgado “a comunicadores e comuni-
cadoras comprometidos com o trabalho 
que promove o exercício da cidadania, o 
desenvolvimento dos povos, e contribuem 
na construção da paz no continente”. 

Ela destacou que “foi muito significa-
tivo receber o prêmio nessa data em que 
se celebra Santa Maria Madalena, a Após-
tola dos Apóstolos, aquela que viu o Se-
nhor ressuscitado, que apareceu primeiro 
a ela. Nesse mesmo dia, celebram-se os 
100 anos em que as primeiras Irmãs Pau-
linas fizeram sua profissão religiosa nesta 
missão do anúncio do Evangelho com os 
meios de comunicação”.

Ao relembrar sua trajetória como co-
municadora, ainda na juventude, ela des-
tacou que tem lembrança da facilidade 
em se comunicar tanto de maneira oral 
quanto escrita. “Olhando para trás, per-
cebo que Deus me deu o dom da comu-
nicação como pessoa e me chamou para 
uma congregação de mulheres que tem 
a missão do anúncio do Evangelho nesse 
campo. E a minha decisão em seguir a vo-
cação com as Irmãs Paulinas foi por iden-
tificação que senti na missão,” rememora 
a Irmã. E complementa: “Inicialmente, 
mesmo não as conhecendo pessoalmente, 

tínhamos na família um álbum que mostrava as ir-
mãs trabalhando com o povo, no rádio, o espírito 
universal de São Paulo. Isso me encantou e me fez 
optar pelas Paulinas, mesmo sendo convidada por 
outras congregações. Então, posso dizer que Deus 
me conduziu e me conduz”.

Sobre sua trajetória na comunicação católica, 
Irmã Helena se sente uma mulher feliz e realizada 
na vocação à qual foi chamada e responde a cada 
dia, percebendo que é neste contexto que aconteceu 
e está acontecendo sua história de mulher consa-
grada a serviço do Reino de Deus pela comunica-
ção na Congregação das Irmãs Paulinas. Relembrou 
que sua história na comunicação aconteceu desde a 
inserção em comunidade paroquial, quando escre-
veu o primeiro texto para um boletim. Anos depois, 
escreveu para a Revista Família Cristã, produzindo, 
roteirizando e apresentando programas de rádio e 
televisão e, hoje, com a internet.

Destacou, ainda, que outro aspecto vivido como 
irmã paulina é a colaboração com as organizações 
católicas de comunicação, desde a União Cristã Bra-
sileira de Comunicação (UCBC), participando de 
congressos, da diretoria, trabalhando na formação 
de lideranças. Depois o tempo em que trabalhou 
produzindo programas de rádio e participou da di-
retoria da União de Radiodifusão Católica (Unda/
Brasil), que em 1994 criou a Rede Católica de Rá-
dio (RCR), da qual também é sócia-fundadora e foi 
presidente em dois triênios 2004-2006 e 2007-2010. 
Quando foi criada a Signis Brasil, ela foi eleita pri-
meira presidente, de 2010-2013 e reeleita para 2014-
2016. Atualmente, é coordenadora do setor de Edu-
comunicação da associação. O lema da Signis é “A 
comunicação para uma cultura de paz”.

Há quase 30 anos, foi destinada à missão do 
Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC), em 
que se dedica à formação de lideranças no cam-
po da Comunicação, articulada com a Pastoral da 

Irmã Helena 
Corazza, 
protagonista da 
Comunicação

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l

Nossa História

Comunicação. Integrou a Equipe de Reflexão da 
Comissão de Comunicação da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), de 1996 a 2014, 
quando foi publicado o Diretório de Comunicação 
da Igreja no Brasil, do qual participou na assesso-
ria. Em 1998, foi realizado o 1º Mutirão Brasileiro 
de Comunicação, com a colaboração das organi-
zações católicas de comunicação e a Comissão de 
Comunicação da CNBB. Dedicada ao ensino e à 
pesquisa, produziu diversos livros e artigos a partir 
da prática pastoral. No mestrado, trabalhou o lugar 
da mulher nas rádios católicas; e no doutorado, a 
Educomunicação sistematizando a experiência do 
SEPAC. Irmã Helena Corazza colaborou com a 
base da estrutura de Comunicação que temos hoje.

Para finalizar, deixa uma mensagem para as 
jovens comunicadoras, mas que serve para todos 
aqueles que se dedicam a comunicar o Evangelho: 
“Digo que a gente vai construindo o caminho ao 
andar, desenvolvendo os dons que Deus nos dá, 
vencendo medos e obstáculos e focando os obje-
tivos, na meta. É importante perceber e discernir 
qual o projeto de Deus para nós e seguir, preparar-
-se, passo a passo focada nos objetivos, e não perder 
oportunidades. Mas o importante é se encontrar, 
amar o que se é e o que se faz. Eu sou feliz por ter 
percorrido este caminho, respondendo aos dons 
de natureza e de graça que Deus me deu e conti-
nua me dando, e cultivando a atitude de aprendiz  
permanente”.

Irmã Helena Corazza é uma mulher que tem a 
comunicação como fio condutor de sua trajetória 
de vida e vive o projeto de Deus em suas ações. 
E, como ressaltado no anúncio de sua premiação 
como “Comunicadora da Paz”, Irmã Helena é “edu-
comunicadora por formação e convicção, decidida 
a construir um mundo melhor”. Sua trajetória ins-
pira, é honrada e precede os caminhos para tantos 
comunicadores.
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