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ORAÇÃO

Virgem Santa da Comunicação
Vós que acolhestes o verbo
e o apresentastes ao mundo
pela divina maternidade;
ajudai-nos a nos comunicarmos e
mostrarmos o rosto de Jesus para
todos .
Faze-nos usar de todos
os meios disponíveis
para anunciarmos o
amor de Deus
e denunciarmos tudo
que seja motivo de
morte.
Que a tecnologia, com seus
avanços,
seja sempre instrumento de
comunicação

para a promoção da vida.
Que os agentes da comunicação
sejam amantes da verdade
em favor do bem comum,
incentivando a
fraternidade
e a solidariedade entre
os povos.
Ó Maria da
Comunicação, intercedei
por todos nós
que queremos comunicar
ao mundo
o vosso Filho e Senhor nosso,
Jesus Cristo. Amém.
Nossa Senhora da Comunicação,
Rogai por nós!

Evangelho ( Mt 5: 13 a 16)
13.Vós

sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será
restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e
calcado pelos homens. 14.Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder
uma cidade situada sobre uma montanha 15.Nem se acende uma luz para
colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a
fim de que brilhe a todos os que estão em casa. 16.Assim, brilhe vossa luz

diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
vosso Pai que está nos céus.

Meditação
Preces
1-Para que os comunicadores realizem seus trabalhos fundamentados nos
valores humanos, éticos e cristãos, contribuindo para que a humanidade
viva as propostas do Reino de Deus, rezemos.
R:Senhor escutai a nossa prece
2-Pelo papa, pelo nosso bispo Dom José Lanza e por todos os sacerdotes
que são chamados ao anuncio da Boa-Nova do Reino para que
permaneçam fiéis ao chamado que Deus lhes confiou, rezemos.
3-Para que as famílias aprendam lidar com as novas tecnologias,
beneficiando-se de suas possibilidades para estreitar a comunicação com
os familiares que vivem distantes, sem prejudicar o convívio fraterno com
aqueles que estão próximos, rezemos.
4-Para que aumente na igreja o número de famílias que testemunhem o
amor fraterno e anunciem às pessoas a mensagem evangélica da salvação,
rezemos.

Pausar, Silenciar, Escutar, Rezar, Meditar
Depois#Postar#Curtir#Compartilhar
A comunicação como dom e responsabilidade
36. Criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano se comunica não por uma
exigência, mas por um dom natural; não por uma ordem, mas por uma vocação. Deus
chamou o ser humano à existência, dando-lhe a tarefa de ser artífice. A vocação de
comunicar se expressa por meio do dom da criatividade, do uso da inteligência e da
liberdade.
37. Não somos frutos do acaso. Fazemos parte de uma história que se desenrola sob o
olhar amoroso de Deus. Em toda a História da Salvação, Deus revela-se como Pai amoroso.
Para São Paulo, o amor é o maior de todos os dons.
38. A comunicação, em sua natureza e manifestação, é a expressão do amor maior. A
comunicação amorosa liga-se intimamente à comunicação misericordiosa. A mensagem da
comunicação chega ao coração das pessoas quando estas se percebem acolhidas e
amadas. (DC)

O comunicador e sua experiência mística criativa
60. O comunicador é um artista da palavra, da imagem, do som, da dança, do teatro, do
design, da criação artística em seu sentido maior. A comunicação não é simplesmente uma
ação externa, técnica e sistemática. Toda comunicação na fé é fruto da inspiração, e sua
natureza é enraizada no dom criativo do Espírito do Criador que permeava desde o início
da criação.
Na intimidade com o Criador, a comunicação lança suas raízes na fonte de onde emana o
sentido dessa mensagem comunicativa. A comunicação, portanto, torna-se experiência de
graça, porque “ o ser humano tem a possibilidade de fazer certa experiência do Absoluto
que o transcende.
61. Comunicar, rezar e viver integram-se formando um todo tanto no estilo e na
elaboração da mensagem, quanto na forma de comunicar. Essa dinâmica de criar e
produzir alimenta-se também do encontro com a beleza da Palavra, da arte, da literatura,
da poesia e de tantas outras expressões de beleza.(DC )

Sendo o amor o maior de todos os dons....
1-Como tem sido a comunicação em nossas paróquias e comunidades?
Temos colocado amor naquilo que fazemos?
2-Tenho me preparado espiritualmente e buscado formação para realizar
bem aquilo que Deus me confiou?
3-O que mais nos chamou a atenção no texto sugerido e na frase acima?

