
ROTEIRO PARA ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE

DOS AGENTES DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO

 

2017 - ANO NACIONAL MARIANO

20 anos de criação e instalação da Diocese de Amparo

Elaborado pela Coordenação Diocesana da Pastoral da Comunicação de nossa querida Diocese de 

Amparo, este roteiro é um subsídio para os encontros de espiritualidade dos agentes da Pascom 

durante o ano de 2017, no qual celebramos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora 

Aparecida e o aniversário de 20 anos de criação da Diocese de Amparo. Por esta razão, o roteiro tem 

forte característica mariana. 

Em um lugar de destaque, colocar:

 - Imagem de Nossa Senhora Aparecida (podendo ser até mesmo um quadro, ilustração etc.);

 - A Sagrada Escritura;

 - Uma vela; 

 - Cópia do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil  Documento 99 da CNBB; 

 - a desejo do grupo, ores ou ornamentos decorativos, desde que não tirem o destaque à Bíblia e à 

Nossa Senhora Aparecida.

Certiquem-se que o local é adequado ao encontro, silencioso e que comporte confortavelmente 

todos os participantes.

OBJETIVO

PREPARAÇÃO DO LOCAL DO ENCONTRO

Favorecer que a disposição dos participantes possibilite que todos se vejam, como acontece em um 

círculo etc. Esta disposição facilita a comunhão entre os participantes. 

Fazer uma cópia do roteiro que será usado para todos os participantes, não apenas para os que serão 

leitores.

Caso não haja entre os agentes da Pascom, e se for de desejo do grupo, convidar alguém que possa 

animar o encontro com algum instrumento musical, como violão ou teclado.

DINÂMICA

1



INTRODUÇÃO

Animador 1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Todos: Para sempre seja louvado.

Animador 1: Cantemos invocando o Espírito Santo.

A nós descei, Divina Luz!

Em nossas almas acendei

O amor, o amor de Jesus!

Em nossas almas acendei

O amor, o amor de Jesus!

Animador 2: Queridos irmãos, membros da Pastoral da Comunicação, nossa Igreja se alegra com o sim 

generoso de todos na construção do Reino de Deus enquanto caminhamos neste mundo. 

Compartilhando seus dons, podemos ser ferramentas criativas na mão de Deus para comunicar a 

grande Boa Nova, a Boa Notícia, o anúncio da Salvação da qual a comunidade cristã se alimenta, a 

própria pessoa de Jesus, Filho de Deus Pai, “verbo que se faz carne e habitou entre nós” (cf Jo 1,14).

Todos: Senhor, fazei-nos instrumentos de anúncio de Seu amor e missionários da Boa Nova a todos 

aqueles que têm sede de Tua Palavra. Que a Pastoral da Comunicação seja terra fértil para que a 

semente de Tua Palavra cresça e oresça em meio aos homens.

CANTO | Alma Missionária

Senhor, toma minha vida nova

Antes que a espera desgaste anos em mim

Estou disposto ao que queiras

Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir

Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra

Necessitem de força de viver

Onde falte a esperança

Onde tudo seja triste simplesmente por não saber ti

Te dou meu coração sincero

Para gritar sem medo, formoso é teu amor

Senhor, tenho alma missionária

Conduza-me à terra que tenha sede de Ti

E, assim eu partirei cantando

Por terras anunciando tua beleza

Senhor, terei meus braços sem cansaço

Tua história em meus lábios e a força na oração

CONTEÚDO
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ANO NACIONAL MARIANO

Animador 3: Neste ano de 2017, no qual alegres celebramos os 300 anos da 

milagrosa aparição da imagem de nossa mãe Nossa Senhora Aparecida, Rainha 

e Padroeira do Brasil, agradeçamos ao Senhor por tamanha alegria de termos 

uma mãe exemplo de prontidão ao Evangelho, missionária e comunicadora de 

Jesus Cristo.

Todos: Ó Senhor, agradecemos por tamanha bênção de ter nos dado Tua mãe 

como nossa e que, nas águas do Rio Paraíba do Sul, encheu de graças toda 

esta nossa nação, Terra de Santa Cruz, mostrando-nos que Maria é nossa 

companheira. Com Maria, em Jesus, chegamos à Glória. 

Animador 3: Em comemoração ao Ano Mariano Nacional, cantemos.

CANTO | Nossa Senhora

Cubra-me com seu manto de amor

Guarda-me na paz desse olhar

Cura-me as feridas e a dor me faz suportar

Que as pedras do meu caminho

Meus pés suportem pisar

Mesmo ferido de espinhos me ajude a passar

Se caram mágoas em mim

Mãe tira do meu coração

E aqueles que eu z sofrer peço perdão

Se eu curvar meu corpo na dor

Me alivia o peso da cruz

Interceda por mim minha mãe junto a Jesus

Nossa Senhora me dê a mão

Cuida do meu coração

Da minha vida do meu destino

Nossa Senhora me dê a mão

Cuida do meu coração

Da minha vida do meu destino

Do meu caminho

Cuida de mim

Sempre que o meu pranto rolar

Ponha sobre mim suas mãos

Aumenta minha fé e acalma o meu coração

Grande é a procissão a pedir

A misericórdia o perdão

A cura do corpo e pra alma a salvação

Pobres pecadores oh mãe

Tão necessitados de vós

Santa Mãe de Deus tem piedade de nós
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De joelhos aos vossos pés

Estendei a nós vossas mãos

Rogai por todos nós vossos lhos meus irmãos

Nossa Senhora me de a mão

Cuida do meu coração

Da minha vida do Meu destino

Do meu caminho

Cuida de mim

ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA DIOCESE DE AMPARO

Animador 4: No dia 23 de dezembro de 1997, por decreto do Papa São João Paulo II, era criada nossa 

Diocese de Amparo. Compreendendo 11 cidades, nossa Diocese é entregue à intercessão amorosa de 

Nossa Senhora do Amparo, que com seu lho Jesus no colo, mostra a grandeza da maternidade divina 

e o carinho de mãe e lho.

Todos: Nestes 20 anos de caminhada, compreendemos e vivenciamos a alegria de ser comunidade 

cristã de irmãos nesta Igreja Particular. Agradecemos, ó Senhor, pelo bispo emérito, Dom Francisco 

José Zugliani, e pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, pelo trabalho realizado, e por todos os 

agentes de Pastoral, em especial da Pastoral da Comunicação, que colocaram e colocam seus dons, 

tempo e dedicação a favor do Reino.

Animador 1: Desde 2016, temos como Pastor nosso bispo Dom Luiz Gonzaga Fechio, que zelosa e 

amorosamente caminha conosco.  Iluminado pela ação do Espírito Santo com todo o clero, que Dom 

Luiz continue seu belo trabalho. 

Todos: Agradecemos, ó Senhor, pela vida e testemunho pastoral do nosso bispo Dom Luiz Gonzaga 

Fechio, e pedimos que o Espírito Santo o ilumine e o fortaleça com sua sabedoria para bem orientar 

esta porção do povo de Deus a ele conada. Agradecemos e pedimos, também, por todo o clero, 

que em nossas paróquias vivencia a realidade de ser comunidade, para que sejam verdadeiros 

pastores sensibilizados com a real necessidade da comunicação em nossa vivência de fé.

Animador 2: Em comemoração ao aniversário de nossa querida Diocese de Amparo, rezemos juntos a 

Oração Jubilar dos 20 anos:

Todos: Santíssima Virgem Maria, / Senhora e Padroeira de nossa amada Diocese, / Mãe do Amparo, 

/ a Vós invocamos com uma devoção lial, / reconhecendo o inestimável valor / de vossa presença 

materna e intercessora / em nossa vivência cristã. / Recorremos à vossa extraordinária ternura, / 

desejando colocar-nos no vosso colo que, / segurando o Menino Jesus, / nos indica o amor com o 

qual a Senhora nos ama / e, mostrando a nós o Vosso Filho, / deseja ser correspondida neste amor, 

/ pela nossa obediência a Ele. /  Como Povo de Deus, / rebanho da Messe do Senhor, Bom Pastor, / 

somos imensamente gratos a Ele / por fazermos parte desta amada Diocese de Amparo. / No 

caminho da comemoração do 20º ano da sua criação e instalação, / desejamos reconhecer com 

sincera gratidão, alegria e esperança / os inúmeros benefícios que recebemos da bondade divina / 

por meio de vossa poderosa intercessão. / Com todas as nossas celebrações e encontros, / como 

paróquia, forania e diocese, / desejamos, ó Mãe querida, / que a certeza da vossa presença sempre 

nos acompanhando / reforce cada vez mais nossa comunhão / e, assim, / numa fraternidade mais 

verdadeira, / nos ajudemos mutuamente / no precioso serviço missionário que nos cabe./ Jamais 

queremos deixar de acreditar e buscar o vosso amparo / em nosso seguimento de Jesus, / na força 
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do Espírito Santo, / para fazer acontecer o Reino de Deus com quem estivermos, / nas pequenas 

coisas, / principalmente entre os mais abandonados. / Assim seja! Nossa Senhora do Amparo, 

amparai-nos!

JESUS: COMUNICADOR PERFEITO

Animador 3: Na comunicação de Jesus não há contradição, não há limites entre céu e terra, entre 

história e eternidade. Tudo nele é simbiose perfeita, é síntese As rupturas comunicacionais aumentam 

à medida que nos distanciamos da pessoa de Jesus Cristo. O comunicador que se aproxima dele, 

afasta-se da contradição. 

Todos: Jesus não é comunicação distante, fria, indiferente. É comunicação próxima, encontro com a 

natureza humana, olho no olho da realidade de cada homem e mulher. Misericórdia signica sentir 

com o sentimento alheio, estar próximo da miséria do coração do irmão. Jesus é esta proximidade 

de Deus e exemplo claro de comunicador pleno.

Animador 4: Para comunicar segundo a proposta de Jesus Cristo é preciso descer das riquezas, das 

verdades terrenas e das certezas humanas. É preciso tornar-se pobre para dialogar com os pobres, é 

preciso tornar-se outro para estabelecer conexão com os outros. A Pastoral da Comunicação deve ter 

em Jesus a gura exemplar do comunicador perfeito. É uma pastoral de articulação, que não caminha 

sozinha, mas harmoniza o trabalho pastoral de nossas paróquias e diocese. 

Todos: Ó Jesus, comunicador perfeito do amor do Pai, que nossos trabalho seja espelho de seu 

Evangelho. Pedimos para que sejamos uma pastoral que não aparece, mas mostra, indica e 

evangeliza. 

CANTO |  Vem e eu mostrarei (opcional)

Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao pai

Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir

Sim, eu irei e saberei como chegar ao m

De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também

Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar

A verdade é como o sol e invadirá teu coração

Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser

Eu creio em ti que crês em mim e a tua luz verei a luza

Vem, e eu te farei da minha vida participar

Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior

Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim

Eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em nós

Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar

Com amor, a construção de um mundo novo muito melhor!

Sim, eu irei e levaria teu nome aos meus irmãos

Iremos nós e o teu amor vai construir enm a paz!
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NOSSO TRABALHO PASTORAL 

Animador 1: A Pastoral da Comunicação é chamada a ser instância em constante atualização, capaz de 

responder ao chamado primeiro de Cristo utilizando-se dos meios de comunicação, sejam eles 

impressos, audiovisuais ou digitais. Nossa pastoral deve ser uma pastoral de testemunho. 

Todos: Que nossos trabalhos comunicacionais, fotos, textos, vídeos e tantos outros sejam 

testemunho de nosso amor à Cristo e Sua Igreja.

Animador 2: “Evangelizar é comunicar”, nos diz o Documento de Puebla, da Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano e do Caribe. A Pastoral da Comunicação, sob este ponto de vista, ganha 

centralidade na missão da Igreja.

Todos: Nesta era da informação, pedimos, ó Senhor, utilizar os meios de comunicação para anúncio 

do Evangelho.

Animador 3: Vivemos um tempo no qual a comunicação, em suas diversas facetas, mudou 

radicalmente nossa vivência familiar, social e de Igreja. A televisão e a internet, em especial as redes 

sociais, ganham um destaque que, muitas vezes, diminui ou anula a vivência e relacionamento 

interpessoal criando o paradoxo de que aproxima quem está longe mas distancia quem está próximo.

Todos: Ó Senhor, as formas de comunicação atuais são grandes obras dos homens iluminados pelo 

Espírito Santo. Que possamos utilizá-las e ajudar os outros a utilizá-las da melhor forma possível e 

de acordo com Seu desejo. 

Animador 4: Em sua mensagem para o 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco 

nos exorta a comunicar a realidade de nosso mundo sob a ótica da Boa Notícia, não permitindo que 

tenhamos a ilusão de que o mal é protagonista de nossa vivência. 

Todos: Jesus nos disse “Eis que estou convosco todos os dias, até o m dos tempos.” (Mt 28,20). 

Senhor, iluminai-nos para que nossa comunicação seja plena de conança e de esperança.

NOSSA SENHORA E ARCANJO GABRIEL, EXEMPLOS DE COMUNICAÇÃO

ANUNCIAÇÃO DO ANJO À MARIA (Lc 1,26-38)

(Leitura pelo Animador 1 e o trecho destacado lido por todos)

O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para falar com uma 

virgem que era noiva de José, um carpinteiro, descendente do rei Davi. O nome da virgem era Maria. 

Entrando onde Maria estava, o anjo disse:

“Ave cheia de graça, o Senhor está com você ”

Ela assustou-se e pôs-se a pensar o que signicariam essas palavras. Disse-lhe então o anjo:

“Não tenha medo, Maria…”

E o anjo lhe contou que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela não entendeu 

como caria grávida, porque não era casada, mas o anjo explicou:

“O Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a envolverá com a sua sombra…”

O anjo também contou sobre Isabel que, mesmo velha, já estava no sexto mês de gravidez:

“A Deus nenhuma coisa é impossível.”

Então Maria disse:

“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Sua palavra.”

E o anjo afastou-se dela.
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MOMENTO DE SILÊNCIO E REFLEXÃO SOBRE O EVANGELHO LIDO

(tempo à escolha do grupo e podendo ser também momento de partilha dos agentes presentes)

TODOS: São Gabriel, padroeiro da comunicação, protegei-nos e intercedei por nós para que sejamos 

comunicadores ecazes da Boa Nova. Nossa Senhora da Comunicação, que anuncia ao mundo a 

alegria do Cristo Salvador, que foi mãe na vida e na morte, interceda para que estejamos sempre de 

prontidão e sejamos servos obedientes da Palavra de Deus. Amém.

SAUDAÇÃO FINAL

Animador 2: Desta forma, terminamos este lindo momento de comunhão entre nós, agentes da 

Pastoral da Comunicação. Que este instante de oração seja fermento para nosso trabalho pastoral em 

nossa(s) paróquia(a). 

Todos: Assim seja!

Rezemos:

PAI NOSSO...

AVE MARIA...

GLORIA AO PAI...

VIVA JESUS CRISTO!

VIVA NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA DIOCESE!

VIVA A PASCOM!

CANTO (a escolha do grupo)
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ADILSON JORGE

coordenador diocesano da Pascom

RODOLFO INÁCIO PASINI

assessor eclesial da Pascom
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