
 

 

 

Aos Agentes da Pascom do Regional Norte 1 e da Arquidiocese de Manaus. 

 

Neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, vivido no meio de uma pandemia que nos pegou a todos de 

surpresa, furando nossos planejamentos e planos, e exigindo muito de cada um, venho saudar você, agente 

da Pascom na sua comunidade.  

Isolados nas nossas casas, fomos todos obrigados a fazer uso dos meios de comunicação. O rádio voltou 

aos seus tempos áureos, como meio de comunicação ágil e democrático. WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Youtube e a TV possibilitam transmissão de missas, reuniões, avisos, orientação pessoal, campanhas de 

solidariedade juntando no mundo virtual os segregados pelo perigo de contágio. 

Quem estava preparado para isto que aconteceu? Os que já usavam os meios de comunicação na vida 

cotidiana. Onde já existia a Pascom foi mais fácil organizar porque a Pascom já se ocupava disto. Dom 

Joaquim Mol, já expressou a gratidão da Igreja aos agentes da Pascom que se colocaram à disposição das 

comunidades para que as celebrações pudessem ser acompanhadas por todos. Comparou a ação dos 

pasconeiros a do homem que descobriu um grande tesouro e fez tudo o que podia para obter aquele tesouro 

que afinal era o Reino de Deus. 

Agora que multiplicam-se as lives e reuniões virtuais e todo mundo está se familiarizando com as redes e com 

uma linguagem própria da mídia, esperamos que a Pascom continue a dar suporte nas transmissões de 

missas e em outros eventos, sendo uma presença esclarecida nas comunidades, alertando para aquilo que 

não é verdadeiro, ou que vai contra os valores do Evangelho.  Haverá mudanças na vida da Igreja. Uma, é 

tornar-se mais caseira, assumindo a vida familiar como modelo. Outra é fazer dos meios de comunicação 

uma grande caixa de ressonância e de diálogo entre os vários atores da vida eclesial e da sociedade civil. 

Estudem liturgia, para que quando forem fazer transmissões de atos litúrgicos que é a oração da Igreja, 

estejam preparados. Continuemos o trabalho de formação pessoal. Devemos querer sempre o melhor para a 

Igreja e para o Evangelho e, para isto, temos que estar bem formados. A atual situação que vivemos nos alerta 

para a necessidade de uma espiritualidade. Estar sempre atento aos sinais dos tempos, vigiando e orando, 

sabendo que a qualquer momento o Senhor pode vir bater à nossa porta. 

É bom lembrar que, atualmente, os profissionais da imprensa têm encontrado dificuldades para exercer a sua 

função. Grupos políticos que não admitem que a verdade seja dita fazem todo tipo de pressão sobre eles. 

Temos o maior respeito por estes profissionais e queremos ser solidários com os mesmos.  

Desejo a todos que fazem a Pascom acontecer, um dia abençoado das comunicações. O papa nos brindou 

com uma bela mensagem. Espero que todos tenham lido. Ele nos fala da memória, e do comunicar-se 

contando histórias. Seremos livres no presente na medida em que nos comunicarmos com o passado, 

fazendo memória, e com o futuro deixando nossos rastros por onde passarmos. Neste sentido recomendo a 

todos a participação nos dois projetos da Pascom: o primeiro é sobre a história da comunicação na 

Arquidiocese de Manaus e o segundo é a história das comunidades da Arquidiocese de Manaus. 

 

Um bom e belo dia do Senhor a todos. 

Manaus, 24 de maio de 2020 


