
O PAPEL DA PASCOM NAS

AÇÕES DO MARKETING DIGITAL



Qual é o papel da Pascom nas ações do 

marketing digital? Como ela deve atuar? Como 

deve enfrentar os desafios atuais e como deve se 

preparar para o novo olhar da Igreja para os 

meios digitais?

PROVOCAÇÕES



MAGISTÉRIO DE FRANCISCO

SOBRE A COMUNICAÇÃO



Alguns pensamentos
do Papa Francisco extraídos das 

entrevistas com Dominique Wolton



“As pessoas se fecham numa 

comunicação exclusivamente técnica.”



“ A verdadeira comunicação é humana”

“As pessoas se fecham numa 

comunicação exclusivamente técnica.”



Ao longo dos últimos tempos, não tem cessado 

de crescer o papel dos mass media, a ponto de se 

tornarem indispensáveis para narrar ao mundo 

os acontecimentos da história contemporânea.

ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
16 DE MARÇO DE 2013



Qual é o papel que a Igreja deve ter com as suas 

realidades e atividades de comunicação? Em 

cada situação, independentemente das 

tecnologias, acho que o objetivo é saber inserir-se 

no diálogo com os homens e as mulheres de hoje, 

saber inserir-se no diálogo com os homens e as 

mulheres de hoje, para compreender as suas 

expectativas, dúvidas, esperanças.

ABERTURA DA PLENÁRIA DO PONTIFÍCIO CONSELHO

PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
SETEMBRO, 2013



A comunicação na Igreja só pode ser 

caracterizada por este princípio de participação 

e partilha. A comunicação só é verdadeiramente 

eficaz quando se torna testemunho, isto é, uma 

participação da vida que nos é doada pelo 

Espírito e nos faz descobrir em comunhão uns 

com os outros, membros uns dos outros.

ABERTURA DA PLENÁRIA DO DICASTÉRIO PARA A COMUNICAÇÃO
SETEMBRO, 2019



O QUE FAZER?



“As ações comunicativas da Pascom ganham sentido na medida em 

que colaboram com a ação evangelizadora da Igreja, pois ‘a 

evangelização, anúncio do Reino, é comunicação’. Contudo, não se 

pode reduzir essa pastoral aos meios de comunicações, pois ela é um 

elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Ela 

favorece o cultivo do ser humano enquanto pessoa que comunica 

valores, vivenciados a partir da Palavra de Deus e da Eucaristia, pois 

o anúncio sempre deve ser acompanhado pelo testemunho.”

DCIB, n. 247

QUAL O PAPEL DA PASCOM?



“1) Colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações 

comunicativas; 2) promover o diálogo e a comunhão das diversas 

pastorais; 3) capacitar os agentes de todas as pastorais na área da 

comunicação, especialmente a catequese e a liturgia; 4) favorecer o diálogo 

entre a Igreja e os meios de comunicação, para dar maior visibilidade à sua 

ação evangelizadora; 5) envolver os profissionais e pesquisadores da 

comunicação nas reflexões da Igreja, para colaborar no aprofundamento e 

atualização dos processos comunicativos; e 6) desenvolver as áreas da 

comunicação, como a imprensa, a publicidade e as relações públicas, nos 

locais onde não existem profissionais especificamente designados.”

DCIB, n. 248

COMO ELA DEVE ATUAR?



A vivência da espiritualidade será essencial para 

manter os comunicadores cristãos, os agentes 

pastorais. Chega de comunicação vazia! 

Precisamos de uma comunicação testemunhal!

Não falar o que pensa. Falar o que vive.

E será que é só falar?

COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS ATUAIS?

COMO SE PREPARAR PARA O NOVO OLHAR

DA IGREJA NOS MEIOS DIGITAIS?



”A comunicação é uma conquista mais humana 

que tecnológica. Portanto haverá alguma coisa, 

no ambiente digital, que nos ajuda a crescer em 

humanidade e na compreensão recíproca? 

Devemos, por exemplo, recuperar um certo 

sentido de pausa e calma. Isto requer tempo e 

capacidade de fazer silêncio para escutar. Temos 

necessidade também de ser pacientes, se 

quisermos compreender aqueles que são 

diferentes de nós: uma pessoa expressa-se 

plenamente a si mesma, não quando é 

simplesmente tolerada, mas quando sabe que é 

verdadeiramente acolhida.”

(Papa Francisco, Mensagem 48º DMCS 2014)



”É muito importante usar as tecnologias 

modernas de forma a ouvir, com diálogo e 

discernimento, se envolvendo e encorajando.”

(Papa Francisco)

É preciso estar atentos às questões locais e as questões 

mais amplas. Utilizar as estratégias – ferramentas de 

marketing para visibilizar o Evangelho e as pessoas.

COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS ATUAIS?

COMO SE PREPARAR PARA O NOVO OLHAR

DA IGREJA NOS MEIOS DIGITAIS?



Jamais usar as ferramentas para excluir e marginalizar.

Quanto mais conteúdo, mais evangelização? Pensar na 

quantidade x qualidade do que estamos produzindo. A 

medida certa é o equilíbrio.

Ajudar na inserção e educação das pessoas (colaborar na 

democratização da comunicação) no ambiente digital.

COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS ATUAIS?

COMO SE PREPARAR PARA O NOVO OLHAR

DA IGREJA NOS MEIOS DIGITAIS?



1 – Saiba quem é o seu público

2 – Planeje

3 - Tenha objetivo

4 – Valorize boas práticas

5 – Escute

6 – Dialogue

7 – Escute

ALGUNS PASSOS, ALGUMAS DICAS




