
GTs 2022



Objetivo geral

Motivados pelo Sínodo dos Bispos sobre 

sinodalidade e pelo 1º Sínodo Arquidiocesano 

e com a proposta do Papa Francisco para o 

56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, a 

partir de Jesus Cristo, escutar os 

comunicadores, levando a esperança e a 

alegria do Evangelho nas comunidades 

eclesiais missionárias.



Orientações do bispo

Fazer escola, trabalhando com mais pessoas.

Focar na evangelização e no diálogo com a 

sociedade.

Ir além dos avisos paroquiais, folhetos litúrgicos e 

textos longos.

Caminhar de forma integrada para dar sentido à 

pastoral, à evangelização.



ProvocAÇÃO do pastor

Como nós percebemos a comunicação 

na arquidiocese, em nossas paróquias e 

setores? Vem acontecendo?



ProvocAÇÃO do pastor

Qual é o nosso público-alvo?

Como estabelecemos relações com os 

diferentes públicos-alvo?

Estamos falando para nós mesmos?

Estamos indo além de nós mesmos? 

Qual a nossa relação com eles?



ProvocAÇÃO do pastor

Como está a nossa comunicação? 

Temos buscado estabelecer e 

fortalecer a relação Igreja e sociedade? 

Temos estabelecido relações 

interdisciplinares?



ProvocAÇÃO do pastor

A nossa comunicação está conseguindo 

criar diálogo com as diversas culturas? 

Que tipo de diálogo?

Temos promovido o diálogo entre fé e 

cultura, em vista da pastoral, da 

evangelização?
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GT SITE

Envolver os setores pastorais na produção 

e divulgação de notícias.

Fazer do site um espaço de formação e 

informação.

Resolver o problema de não 

compartilhamento de links do site no 

Facebook e Instagram.



GT REDES SOCIAIS

Pe. Marcos 
Caliari Bruno Emmanuelle
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Diácono 
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GT REDES SOCIAIS
Ter o contato dos coordenadores da PASCOM de cada 

paróquia ou os representantes de cada setor - para que 

possamos replicar as notícias e atividades relacionadas 

às paróquias.

Buscar mecanismos para interagir com nosso público.

Pensar nas novas redes (Tik Tok).

Vídeos com mensagens do arcebispo com uma 

periodicidade nas redes sociais.

Fazer das redes um espaço não só INFORMATIVO, mas 

também FORMATIVO.
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GT YOUTUBE

Criar grupo de WhatsApp dos integrantes 

do GT.

Ter formação específica.

Buscar a criação de conteúdos.

Fazer campanha nas paróquias para 

aumentar número de inscritos do canal.

Inserir outros meios de criação ao canal.



GT MONSENHOR ALDERIGI

Pe. Nailton Diácono
Anderson

Cláudia 
Couto



GT MONSENHOR ALDERIGI

Reativar site.

Maior divulgação nas paróquias.

Manter publicações.

Divulgação do Caminho do Mons. 

Alderigi.



GT 1º SÍNODO

Pe. Thiago Diácono
Júlio

LidianePaulo Sérgio



GT 1º SÍNODO
Insistir na divulgação da pergunta: “O que é o 

Sínodo?”.

Buscar uma linguagem correta e curta.

Estar presente nas reuniões da Comissão do 

Sínodo.

Usar as mídias sociais já existentes.

Ter uma publicação semanal a partir de 2022.

Finalizar o cartaz.

Fazer a cobertura dos eventos do Sínodo.


