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Uma grande missão
Marília Cordeiro  
e Ronaldo Nina 

samente necessária para que a 
mensagem cristã seja comunicada 
eficazmente, ou seja, promoven-
do a experiência da participação e 
comunhão na ação evangelizado-
ra. Todas as pastorais e grupos das 
nossas paróquias/comunidades de-
veriam apoiar mais a Pascom e se 
servir desta Pastoral para fortalecer 
o testemunho de união, respeito e 
fraternidade, principalmente em 
meio ao crescente individualismo e 
polarização”.

Ao agente da Pascom há sempre 
o chamado para a missão. A palavra 
missionário tem sua derivação do 
latim, com o mesmo sentido no ter-
mo grego “apóstolo”, que significa 
“enviado”, e todos somos chamados 
por Deus para sermos missionários, 
respondendo ao mandato do Se-
nhor de pregar o Evangelho a todas 
as nações (cf. Mt 28,19).

“O agente missionário tem 
como missão aproximar as pesso-
as de Deus, dando testemunho de 
Jesus como Caminho, Verdade e 
Vida, vivendo a fé no compromisso 
com o irmão e promovendo a vida 
como serviço de amor a Deus e ao 
próximo”, afirma o Padre Antônio 
Ribeiro, Assistente Eclesiástico da 
Pascom na Região Lapa. 

Desse modo, a missão da Pascom 

é a de comunicar a esperança por 
meio de notícias e conteúdos com 
base em fontes seguras e verificadas, 
zelando pelo compromisso com a 
verdade, contribuindo com a evan-
gelização querigmática, que consiste 
no primeiro anúncio da Boa-Nova. 

Padre Antônio destaca que a 
“Pascom tem papel importante na 
comunicação dos valores cristãos. 
Anunciar Jesus exige uma comuni-
cação nascida da vivência da fé. A 
comunicação deve construir pon-
tes entre as pessoas, possibilitando 
o encontro com Jesus para formar 
uma família de irmãos. Pascom não 
é apenas uso de tecnologia, mas ati-
tude de serviço e amor ao próximo. 
Exige integração e participação na 
comunidade paroquial de forma a 
realizar um trabalho que envolva 
todas as pastorais”.

O Padre João Carlos Deschamps, 
da Paróquia Santo Antônio de Pá-
dua, na Região Lapa, destaca que a 
sobrevivência da Igreja está ligada à 
existência de pessoas que testemu-
nhem a fé e a Palavra, os chamados 
evangelizadores, que precisam se 
valer dos canais de comunicação 
disponíveis. “A comunicação espe-
cífica por meio das mídias é funda-
mental. A Igreja, principalmente no 
Brasil, deveria se desenvolver muito 

mais nisso”, comentou, orien-
tando que toda paróquia te-
nha meios digitais, para que 
mais pessoas sejam alcança-
das e evangelizadas.

Ter pessoas bem capacita-
das para cumprir essa missão 
da Pascom é indispensável, 
e esse processo pode ter iní-
cio quando menos se espera, 
como ocorreu na pandemia 
de COVID-19. O Padre Er-
nandes Alves da Silva Junior, 
da Paróquia São Patrício, na 
Região Lapa, contou que na-
quele momento mais difícil, 
houve a capacitação de pes-
soas para atuar nesta pasto-
ral, bem como investimentos 
em aparelhos. “A Pascom, 
de maneira tão expressiva, 
faz com que a mensagem do 
Evangelho que acontece den-
tro das nossas comunidades, 
dentro das nossas paróquias, 
chegue a lugares em que hu-
manamente seria mais difí-
cil”, comentou.

Paróquias que quei-
ram saber como montar 
grupos de Pascom podem 
obter todos os detalhes 
no site da Pascom Brasil:  
https://pascombrasil.org.br.

A Pastoral da Comunicação 
(Pascom) tem a missão de 
comunicar a Igreja e possibilitar 
que esta se mantenha em 
diálogo com a sociedade. Para 
que esse diálogo ocorra de 
forma autêntica, é primordial 
entender o verdadeiro sentido 
de levar a Palavra a cada coração, 
pelos meios de comunicação, 
tendo como centro a pessoa, a 
mensagem e a prática de Jesus, 
comunicador por excelência. 
Sendo assim, como discípulos 
missionários, devemos levar 
a comunicação, cumprindo o 
mandato de Jesus: “Ide por todo 
o mundo e pregai o Evangelho a 
toda a humanidade” (Mc 16,15).

Diante das grandes mu-
danças e desafios atuais, a 
Igreja precisa de novas for-
mas para comunicar o Evan-
gelho nesta cultura midiática, 
mantendo-se, porém, fiel à 
mensagem de Jesus. 

Na mensagem para o 56º 
Dia das Comunicações, cele-
brado neste ano, o Papa Fran-
cisco exortou a todos sobre 
a necessidade da escuta para 
que a comunicação aconteça 
em sua plenitude na ação pas-
toral. “Só prestando atenção 
a quem ouvimos, àquilo que 
ouvimos e ao modo como ou-
vimos é que podemos crescer 
na arte de comunicar, cujo 
cerne não é uma teoria nem 
uma técnica, mas a capacida-
de do coração que torna pos-
sível a proximidade (Evangelii 
gaudium 171).” 

A Pastoral da Comunica-
ção nasce da junção de duas 
realidades que interagem re-
ciprocamente: comunicação 
e pastoral, conforme é apon-
tado no artigo 244 do Diretó-
rio de Comunicação da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB): “O univer-
so da comunicação abrange 
as distintas dimensões da re-
alidade humana, enquanto o 
universo da pastoral envolve 
a dimensão socioeclesial, re-
lacionada aos diferentes am-
bientes da Igreja em sua mis-
são de evangelizar”. 

Para o Padre Gleidson 
Martins, Assistente Eclesiás-
tico da Pascom na Região Sé, 
esta é uma pastoral “imen-



2 | Pascom em Ação | Outubro de 2022 |  

www.arquisp.org.br
www.osaopaulo.org.br/fé-cultura

A tecnologia está transforman-
do a evangelização em nossas 
igrejas, e cada doação financei-
ra e dízimos feitos via PIX ou  
QR Code fazem a diferença na 
vida de muitos irmãos, razão 
pela qual essas tecnologias têm 
se popularizado também em 
nossas paróquias.

A missionariedade da Pastoral da Comuni-
cação está na ação de promover o conhecimen-
to da pessoa de Jesus Cristo, para que seu dis-
cipulado aconteça ainda nos dias de hoje. Esse 
conhecimento de sua Pessoa promove a capi-
laridade de seu Reino na justiça, na igualdade 
e na fraternidade, gerando a paz entre todos. 
A PASCOM dá visibilidade à ação pastoral da 
Igreja, não por vaidade ou autopromoção, mas 
para fazer com que a graça de Deus seja sen-
tida e percebida numa sociedade muitas vezes 
individualista, consumista, violenta... desigual.

A missão da comunicação na Igreja resi-
de no mandato de Jesus Cristo: “Ide por todo 
o mundo, a todos pregai o Evangelho” (Mc 
16,15). E é isso que fazemos de melhor! Por 
meio das redes, dos impressos, da rádio e da 
TV, a comunicação leva até o fiel o anúncio do 
Reino, para que a vida nova em Cristo Jesus 
seja sentida e percebida, e promova a integra-
ção, a igualdade, a justiça e o amor dos filhos 
de Deus, para que o mundo se torne um lugar 
melhor e mais pacífico para se viver.

Venha ser PASCOM conosco! Mergulhe em 
nosso universo... chegou mais uma edição es-
pecial do caderno PASCOM EM AÇÃO. Boa 
leitura.

Sobre Viver
Por onde anda tua 
criança interior?
Marta Gonçalves

Outubro, mês da criança. Certa vez, li esta 
frase: “Se um dia perderes a esperança, vá 
buscá-la lá no fundo dos olhos de uma crian-
ça”. A infância possui essa estranha beleza de 
a vida ser uma eterna brincadeira e o mundo 
um espaço imenso a se conhecer. Quando 
crescemos, as responsabilidades parecem nos 
roubar essa espontaneidade. Quantas vezes 
nos permitimos viver a vida nem que seja por 
alguns momentos como uma criança? Por 
onde anda nossa criança interior?

O mundo da criança é o lúdico. Na brin-
cadeira, invertem-se papéis: ora sou a filha, 
ora sou a mãe, ora sou o cãozinho da família, 
e tudo bem. A rotina dos adultos muitas vezes 
parece nos fazer esquecer de que a vida pode 
ser mais leve se formos mais flexíveis com os 
acontecimentos, se enxergarmos como um 
movimento que pode mudar de direção sem 
que percamos nossa essência.

Permitir resgatar a criança que se foi um 
dia, com sonhos e alegrias, vivências curtidas 
e compartilhadas com a família e os amigos, 
pode trazer uma nova experiência e nos im-
pulsionar para viver uma vida mais feliz. 
Brinque, jogue bola, caminhe, ande de bici-
cleta, dance, ore, resgate-se! Não podemos 
deixar nossa criança interior se perder dentro 
de nós. 

Marta Gonçalves é psicóloga e paroquiana da Paróquia 
Nossa Senhora da Expectação, na Região Brasilândia

O ‘Fiel high tech’ auxilia na 
evangelizaçao da Igreja em saída
Denilson Araujo

Padre Wagner  
Aparecido Scarponi

AS VANTAGENS DESSA 
INOVAÇÃO DIGITAL
Reinaldo Cintra, diretor comer-
cial da Orgsystem, avalia que 
as vendas pelas plataformas 
on-line facilitam a prestação 
de contas e o uso da gestão 
de tecnologia Orgsystem, pos-
sibilitando gerenciamento das 
movimentações de vendas 
e o fechamento das apura-
ções financeiras, com saldos 
atualizados em tempo real. 
Vantagens:
 
1.  Agilidade no processo
2.  Automatização
3.  Fechamento on-line de 

caixas e barracas
4.  Toda estrutura on-line pode 

ser acessada utilizando wi-fi
5.  Utilização de cartões QR 

Code personalizado
6.  Tabelas de produtos e 

serviços
7.  Agilidade no atendimento

que deseja contribuir e escolhe 
a opção de pagar via boleto ban-
cário, PIX ou cartão de crédito”, 
conta Novembrini.

  
O USO DO QR CODE  
NAS PARÓQUIAS

“A ‘galáxia digital’ e a ‘inteli-
gência artificial’ estão no centro 
da mudança de época que esta-
mos vivendo. A inovação digital 
diz respeito a todos os aspectos da 
vida, seja pessoal, seja social”, afir-
mou o Papa Francisco, em 28 de 
fevereiro de 2020, na mensagem 
aos participantes do Plenário da 
Pontifícia Academia para a Vida. 

Desde o advento desta “era 
digital”, passou-se a viver “confli-
tos” dentro de nossas paróquias 

É algo seguro porque o pa-
dre deixa de ficar com o di-
nheiro em espécie na igreja até 
este ser depositado na conta 
bancária; e transparente, pois, 
na prestação das finanças, 
quanto mais o dinheiro vai di-
retamente para a conta, mais 
se evita as suspeitas de desvio, 
de criação de “caixa dois”, entre 
tantas outras.

Some-se a isso o fato de as 
pessoas cada vez menos usa-
rem o dinheiro para pagar con-
tas. Elas fazem suas doações via 
aplicativos dos bancos a partir 
de seus aparelhos celulares. Des-
se modo, recomendamos: in-
centive que em sua Paróquia se 
adote o QR Code!

Na Paróquia Santa Teresi-
nha, na Região Santana, a opção 
foi a de aderir a uma platafor-
ma on-line de gestão financeira 
para a coleta das ofertas de mis-
sa, dízimo e de outros eventos. 
“É possível receber on-line por 
meio de links de pagamentos 
que a pessoa que se cadastra na 
plataforma recebe via e-mail ou 
WhatsApp, e pelos quais efetua 
o pagamento. Também é possí-
vel contribuir via PIX”, detalha 
Rodrigo Novembrini, adminis-
trador financeiro da Paróquia.

DIVULGAÇÃO 
“Tivemos a ideia de colocar 

nos bancos da igreja o QR Code 
da Paróquia. Assim, quando 
alguém aponta o celular para 
o QR Code, aparece na sua tela 
uma página com a imagem de 
Santa Teresinha e os dados da 
Paróquia, para que saiba que re-
almente é algo seguro. Depois, 
a pessoa preenche o valor com 

sobre o uso de tais tecnologias, 
sobretudo na arrecadação de di-
nheiro (dízimo, doações e ofer-
tas). Alguns aceitavam a ideia, 
outros fiéis de modo algum.

C o m  a  p a n d e m i a  d e  
COVID-19, a Igreja avançou 
para “águas mais profundas” 
no campo da tecnologia para a 
captação de recursos, pois as pa-
róquias ficaram por um período 
sem atividades presenciais, mas 
os boletos e contas continuaram 
a chegar. Assim, a pandemia nos 
fez “entrar de cabeça” nessa re-
volução, com o uso das mídias e, 
no caso da captação de recursos, 
das tecnologias para isso.

O QR Code gerado para rece-
ber doações, ofertas e dízimos 
veio para ficar! Nada parece 
ser mais seguro e transparente 
na captação de recursos, como 
também na prestação de con-
tas que o dinheiro arrecadado 
entre diretamente na conta da 
Paróquia.

Importante: Antes de efetivar a transferência via QR Code ou PIX, certifique-se de que se a conta bancária de destino é a da paróquia

Arquivo paroquial
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Em dezembro de 1927, o Papa Pio 
XI proclamou Santa Teresinha de 
Lisieux como Padroeira das Mis-
sões, juntamente com São Francisco  
Xavier.

Mas como Santa Teresinha, sen-
do carmelita e estando na clausura, 
viveu o carisma missionário?

Para entender melhor a missão de 
Santa Teresinha, conversamos com a 
Irmã Teresa de Jesus (foto), 38 anos, 
que há 18 anos está no Carmelo no 
Mosteiro de Santa Teresa, no bairro de 
Mirandópolis, na zona Sul da cidade.

PASCOM EM AÇÃO – Irmã Teresa, 
por que Santa Teresinha é Padroeira 
das Missões?

Irmã Teresa de Jesus – Primei-
ramente, devemos destacar o am-
biente familiar no qual cresceu Santa 
Teresinha. Seus pais eram pessoas 
piedosas, católicos muito fervorosos, 
muito contribuíram com ações mis-
sionárias, nas obras de propagação 
da fé. E esse desejo norteou toda a 
vida de Santa Teresinha no Carme-
lo. Dali, veio o intenso desejo de ser 
missionária.

No manuscrito B e nas cartas 
196 e 197, Santa Teresinha explica a 
pequena via e esse seu desejo de ser 
missionária e como Jesus realizou 
isso tudo na vida dela; ela entendeu 
que, praticando o amor, tendo essa 
obra de praticar a caridade fraterna, 
ia sustentar a missão na Igreja, ela ia 
conseguir, de certa forma, ser o cora-
ção da Igreja.

Como, a partir do Carmelo, Santa 
Teresinha viveu essa missão?

Por meio da oração e do amor. 
Para Santa Teresinha, é o amor que 
impulsiona, que transborda e trans-

forma em oração, força e sustento da 
Igreja. Somos o Corpo, e o coração 
é quem “bombeia” o sangue para os 
missionários. Quando Santa Tere-
sinha já estava doente, caminhando 
com dificuldade, foi questionada so-
bre o porquê ela não usava a cadei-
ra de rodas. A resposta dela foi que 
caminhava por um missionário. Seu 
sacrifício e sua oração sustentariam 
a caminhada dos que estavam nas 
missões. Ela tinha um olhar além 
das paredes do Carmelo, uma fé  
impressionante.

Como ainda hoje as irmãs carmelitas 
continuam a missão de Santa 
Teresinha?

Santa Teresinha é nosso mode-
lo de carmelita, de vida fraterna, de 
amizade e intimidade com Deus, de 
oração, zelo apostólico e impulso 
missionário. Continuamos firmes na 
oração pela Igreja e pelos que estão 
à frente dela, firmes na intercessão. 
Nossa vida é pautada pela espirituali-
dade. A oração é tudo em nossa vida.

Santa Teresinha é uma santa de 
grande apelo entre os jovens. Qual 
seria a mensagem aos que, por meio 
do testemunho desta Santa, buscam 
a Deus?

Santa Teresinha atrai os jovens 
por sua pequenez, sua confiança em 
Deus. Seu exemplo traz a esperança 
da vida plena em Deus, ensina a não 
desesperar de sua misericórdia; San-
ta Teresinha tem a coerência entre a 
doutrina e vida; ela escreveu trans-
bordando sua história. Em seus es-
critos, não há grande filosofia, mas 
o exemplo de ser pequena e espe-
rar tudo de Deus, assim como uma 
criança no colo de seu pai. Confiar e 
esperançar em Deus são as palavras 
que permeiam a vida de Santa Tere-
sinha e que também devem permear 
a vida dos jovens e as nossas.

Karen Eufrosino

‘O exemplo de Santa Teresinha 
traz a esperança da vida plena em Deus’

Karen Eufrosino
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Padre Cilto José Rosembach é o perso-
nagem da comunicação desta edição 
do Caderno PASCOM EM AÇÃO. 
Graduado em Filosofia, Teoologia, 
Pedagogia, especialista Latu Sensu 
em Comunicação Social, mestre em 
comunicação semiótica, radialista e 
locutor profissional, ele é cofundador 
do jornal Cantareira e da rádio co-
munitária Cantareira, mantidos pela 
Associação Cantareira, que também 
realiza um projeto de alfabetização de 
jovens e adultos, ações mantidas em 
bairros da periferia da zona Noroeste 
da cidade.

Atualmente, Padre Cilto, 68, é Pá-
roco na Paróquia Nossa Senhora Mãe 
e Rainha, no Parque Panamericano, e 
Assistente Eclesiástico das Comunida-
des Eclesiais de Base (CEBs) na Região 
Episcopal Brasilândia da Arquidiocese 
de São Paulo.

Possui grande trajetória na co-
municação. Foi assessor durante 20 
anos da Pastoral da Comunicação na 
Região Episcopal Brasilândia. É pa-
lestrante sobre comunicação popular 
comunitária, comunicação litúrgica 
e técnicas de comunicação. Escreveu 
diversos artigos sobre comunicação e 
pastoral. Ainda produz programas na 
rádio Cantareira.

E lá se vão mais de 30 anos dedica-
dos à comunicação.

A COMUNICAÇÃO E A FÉ
Padre Cilto conta que comunicar 

está em seu DNA. Desde os tempos 
em que os missionários redentoristas 
fizeram missão no Sul do Brasil – ele 
nasceu no Paraná –, Padre Cilto se 
encantou pelos religiosos que usavam 
mamulengos (fantoches) para falar de 
temas relacionados à família.

Quando estudava Teologia no Se-
minário dos Salvatorianos, propôs um 
pequeno projeto para gerar um vídeo 
vocacional. Naquele tempo, o início 
dos anos 1980, já se gravava ordena-
ções sacerdotais com equipamentos 
disponíveis na época, basicamen-
te uma câmera e algum suporte de  
iluminação.

O estudo na área da comunicação 
surgiu após a Teologia, em 1988. Tra-
balhou em Santa Catarina, na Diocese 
de Chapecó, de 1989 a 1994. Depois, 
retornou para São Paulo e passou a se 
dedicar à área de comunicação.

Na época, estava implantando a 
rádio comunitária Cantareira, entre 
1994 e 1995. Isso o levou a procurar 

O Caderno Pascom em Ação é uma publicação do jornal O SÃO PAULO, com coordenação editorial da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Diretor responsável e editor: Padre Michelino Roberto. 
Coordenação editorial: Padre Luiz Claudio de Almeida Braga. Redação: agentes da Pascom. Revisão: José Ferreira Filho, Daniel Gomes e Sueli Dal Belo. Diagramação: Jovenal Alves Pereira. Impressão: Gráfica OESP. 

Edneia Pereira

Padre Cilto José Rosembach: mais de 30 anos 
dedicados à comunicação comunitária e evangelizadora

se especializar, com cursos práticos 
no SEPAC-Paulinas, sobre como pro-
duzir um programa de rádio e fazer 
a locução. Aprendeu e tornou-se um 
multiplicador.

No Curso de Verão, que acontece 
anualmente em janeiro, promovido 
pelo Centro  Ecumênico de Serviços 
à  Evangelização e Educação  Popu-
lar (CESEEP), nas dependências da  
PUC-SP, trabalhou por muitos anos 
produzindo cartilhas e oficinas. O as-
sessor principal trazia o conteúdo que 
era debatido nos grupos e depois traba-
lhado via mídia (cartilhas populares), 
com o intuito de formar lideranças. 

Além de Filosofia, Teologia e Pe-
dagogia, a sua formação no campo da 
comunicação é composta dos cursos 
básicos, além do curso de Pós-gra-
duação em Comunicação Social pelo 
SEPAC e Mestrado em Comunicação 
Semiótica pela PUC-SP.

O Sacerdote também relata que 
o que o ajudou em sua comunicação 
foi a fórmula da teoria e prática, ex-

plicando a outras pessoas o que ele 
aprendia, ele colocava em prática o 
que estava estudando na época.

Sobre sua participação na Pastoral 
da Comunicação (Pascom), ele re-
corda que em 1994 havia um grupo 
na Região Episcopal Brasilândia, que 
foi reformulado em 1995. Esse grupo 
se tornou tão forte e capacitado, que 
muitas vezes representava a Arqui-
diocese. O tempo passou tão depres-
sa, que quando se deu conta já havia 
passado 20 anos, e, assim, decidiu que 
seria a hora de “passar o bastão”.

O processo de comunicação no 
contexto da evangelização, segundo 
o Padre, é fundamental, pois “o que 
será da Igreja se não se comunicar?”. 
A Igreja tem que se especializar em 
comunicação, o clero, os leigos preci-
sam estar atentos. E reforça: “Temos 
em quem nos espelhar, pois temos o 
maior comunicador, que é o próprio 
Jesus Cristo e a grande rede de comu-
nicação que são os Apóstolos”.

Padre Cilto indica que encontrou 

boas escolas de Comunicação em São 
Paulo e, em sua trajetória, não teve dú-
vidas, foi se aperfeiçoando por conta, 
pelo amor à comunicação.

A PASCOM E AS 
NOVAS TECNOLOGIAS

Padre Cilto diz perceber que a Pas-
toral da Comunicação cresceu muito 
e se aperfeiçoou devido à participação 
dos Encontros Estaduais do Regional 
Sul 1 da CNBB e nos encontros nacio-
nais, momentos que davam notorie-
dade à Pastoral.

Pelo fato de pertencer a Associação 
Cantareira, teve grande participação 
na implantação de rádios comuni-
tárias pelo Brasil, tanto na discussão 
das propostas, na veiculação, na ca-
pacitação com cursos de iniciação de 
locução e produção de programas no 
contexto de rádio comunitária. 

Segundo Padre Cilto, hoje está 
mais fácil comunicar, mas está mais 
exigente, com as mídias sociais, como 
WhatsApp, Facebook, YouTube, Ins-
tagram, entre outros. “Neste terreno, 
precisamos nos capacitar para garantir 
bons conteúdos e boa apresentação vi-
sual, capacidade de síntese”, reforçou.

Ele percebe que, sobre as mídias 
atuais, a Igreja ainda usa uma lingua-
gem antiga. Lembra que cada meio 
exige uma linguagem própria, e esse é 
o desafio da comunicação atual. “Além 
de capacitar pessoas, temos vontade, 
acessibilidade, com um celular na mão 
se produz muita coisa boa e também 
muita coisa ruim, mas o desafio está 
lançado.”

O Sacerdote também enfati-
za que a Igreja não pode se furtar, 
nunca se furtou e não se furtará à 
comunicação de modo geral. É pre-
ciso investir nos meios que existem, 
mas o caminho são as mídias sociais 
atuais. Comentou, ainda, sobre sua 
felicidade em ser um comunicador 
popular, que atua mais no rádio do 
que na comunicação escrita, mas 
que está sempre muito atento, pre-
parando palestras e formações. Tem 
uma boa biblioteca de comunicação, 
na qual investe bastante na linha de 
colaborar com formação, capacitan-
do novos comunicadores.

Trata-se de um comunicador de-
dicado à messe do Senhor. Não por 
acaso, este é seu lema sacerdotal: “Na 
caminhada do povo a serviço do Rei-
no de Deus”.

E o que o Padre recomenda à ge-
ração atual de comunicadores? “For-
mação, criatividade e dedicação com 
responsabilidade.”

(Colaborou: Taíse Cortês)
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