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ORAÇÃO
Canto Inicial – Anuncia-Me
Anda no pecado o Meu povo escolhido, não encontro sequer um coração
contrito. Disse-me o Senhor: Vai falar por Mim, anuncia-Me. Vai falar por
mim, anuncia-Me.
Eu não sei falar, sou apenas uma criança Ah eu não sei falar, sou
apenas uma criança. Tenho medo Senhor, vem falar por mim,
misericórdia.
Tens a vocação de não calar a minha voz Vamos coragem grita Meu amor
entre as nações Disse-me o Senhor: Vai falar por Mim, anuncia-Me.
Tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar Senhor, de um Deus
tão Grande e Terno? Tenho medo Senhor, vem falar por mim,
misericórdia.
Não há o que temer, sou Eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou
Eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar, confia em Mim.
Vai, confia em mim, anuncia-Me! Vai confia em mim, anuncia-me! Vai!
Oração do Comunicador
Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens, enviastes seu
Filho, Jesus Cristo, e o constituístes Mestre, Caminho, Verdade e Vida
da humanidade, concedei-nos a graça de utilizar os meios de
comunicação social - imprensa, cinema, rádio, audiovisuais...- para a
manifestação de vossa glória e a promoção das pessoas.
Suscitai vocações para essa multiforme missão. Inspirai aos homens de
boa vontade a colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material,
para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens, através
desses instrumentos. Amém. [Bem-Aventurado Tiago Alberione]

TEXTO PARA REFLEXÃO [Trecho da Mensagem do papa Francisco
para o 49º Dia Mundial Das Comunicações Sociais]
"(...) Mesmo depois de termos chegado ao mundo, em certo sentido
permanecemos num “ventre”, que é a família. Um ventre feito de pessoas
diferentes, interrelacionando-se: a família é “o espaço onde se aprende a
conviver na diferença” (Exort. ap. Evangelii gaudium, 66). Diferenças de
gêneros e de gerações, que comunicam, antes de mais nada, acolhendo-se
mutuamente, porque existe um vínculo entre elas. E quanto mais amplo
for o leque destas relações, tanto mais diversas são as idades e mais rico é
o nosso ambiente de vida. O vínculo está na base da palavra, e esta, por
sua vez, revigora o vínculo. Nós não inventamos as palavras: podemos usálas, porque as recebemos. É em família que se aprende a falar na “língua
materna”, ou seja, a língua dos nossos antepassados (cf. 2 Mac 7, 21.27).
Em família, apercebemo-nos de que outros nos precederam, nos colocaram
em condições de poder existir e, por nossa vez, gerar vida e fazer algo de
bom e belo. Podemos dar, porque recebemos; e este circuito virtuoso está
no coração da capacidade da família de ser comunicada e de comunicar; e,
mais em geral, é o paradigma de toda a comunicação.
A experiência do vínculo que nos “precede” faz com que a família seja
também o contexto onde se transmite aquela forma fundamental de
comunicação que é a oração. Muitas vezes, ao adormecerem os filhos
recém-nascidos, a mãe e o pai entregam-nos a Deus, para que vele por
eles; e, quando se tornam um pouco maiores, põem-se a recitar
juntamente com eles orações simples, recordando carinhosamente outras
pessoas: os avós, outros parentes, os doentes e atribulados, todos aqueles
que mais precisam da ajuda de Deus. Assim a maioria de nós aprendeu,
em família, a dimensão religiosa da comunicação, que, no cristianismo, é
toda impregnada de amor, o amor de Deus que se dá a nós e que nós
oferecemos aos outros.
Na família, é sobretudo a capacidade de se abraçar, apoiar, acompanhar,
decifrar olhares e silêncios, rir e chorar juntos, entre pessoas que não se
escolheram e todavia são tão importantes uma para a outra… é sobretudo
esta capacidade que nos faz compreender o que é verdadeiramente a
comunicação enquanto descoberta e construção de proximidade. Reduzir
as distâncias, saindo mutuamente ao encontro e acolhendo-se, é motivo de
gratidão e alegria: da saudação de Maria e do saltar de alegria do menino
deriva a bênção de Isabel, seguindo-se-lhe o belíssimo cântico do
Magnificat, no qual Maria louva o amoroso desígnio que Deus tem sobre
Ela e o seu povo. De um “sim” pronunciado com fé, derivam consequências
que se estendem muito para além de nós mesmos e se expandem no
mundo. “Visitar” supõe abrir as portas, não encerrar-se no próprio
apartamento, sair, ir ter com o outro. A própria família é viva, se respira
abrindo-se para além de si mesma; e as famílias que assim procedem,
podem comunicar a sua mensagem de vida e comunhão, podem dar
conforto e esperança às famílias mais feridas, e fazer crescer a própria
Igreja, que é uma família de famílias (...)".
Breve momento de silêncio

PARA CONVERSAR

1. O Papa Francisco afirma que "Podemos dar, porque recebemos; e este
circuito virtuoso está no coração da capacidade da família de ser
comunicada e de comunicar; e, mais em geral, é o paradigma de toda a
comunicação". A Pascom é uma pastoral inserida no meio da
comunidade. O que estamos recebendo e o que estamos oferecendo à
comunidade na qual professamos nossa fé?
2. O nosso trabalho pastoral tem proporcionado às pessoas a mesma
emoção e aprofundamento da fé, como o encontro de Maria com sua
Prima Isabel? Se não? O que está faltando?
Preparação do Dia Mundial das Comunicações
Oração Final (Para crescer na comunicação - Ir Joana Puntel)

ESPÍRITO CRIADOR! Espírito de Comunicação entre o Pai e o Filho.
Espírito de Comunicação, que nos recordas e moves as palavras de
Jesus. Vem recriar em nós, pessoas, a verdadeira comunicação: que
coloca as pessoas em relação através da compreensão, do respeito, da
valorização mútua, do verdadeiro amor.
Vem recriar as energias escondidas no âmago de cada ser humano,
para que desabrochem as suas potencialidades de gerar vida através da
comunicação criativa, que inventa. Que realiza a interação da
comunidade humana e constrói a paz, por meio das novas tecnologias
da comunicação, no aconchego silencioso do espaço planetário.
Vem iluminar os usuários dos meios de comunicação, para que saibam
distinguir e nutrir-se das mensagens que lhes possibilitem crescer na
dimensão humano-espiritual, na sua vocação à transcendência!
Espírito Criador! Protege, guia e desperta em nós A "tua sabedoria", que
nos leve pelos caminhos da verdadeira comunicação: aquela que nos faz
sentir mais humanos, mais irmãos e irmãs e que nos realiza
como filhos e Filhas de Deus! Amém.

