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11º Mutirão Brasileiro de Comunicação
Propôs comunicação verdadeira, eficaz e
a serviço do Evangelho
págs.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

MUTICOM PLANTOU
ESPERANÇA E COMUNHÃO

S

ediar o 11º Mutirão Brasileiro de
Comunicação (Muticom), de 18
a 21 deste mês, foi uma grande
honra e alegria, e agradecemos
à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), por ter conﬁado à Arquidiocese de Goiânia a missão de organizar esse grande encontro.
Neste ano, o tema motivador das
reﬂexões foi Comunicação, Democracia e
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Responsabilidade Social, e o objetivo foi
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
“promover a reﬂexão conjunta sobre a
democratização e as políticas públicas
de comunicação, as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, a sociedade brasileira e a cultura contemporânea no campo da
comunicação social”.
GANHOS PERMANENTES
Esse mutirão promoveu a troca de conhecimentos e experiências
entre quase 600 participantes: comunicadores católicos, 9 bispos, 50
padres, religiosas e religiosos, agentes de pastoral e outros leigos,
jornalistas, publicitários, pesquisadores, docentes e acadêmicos da
área. Eles vieram de 23 estados do Brasil. Alguns viajaram 30 ou 40
horas de ônibus para participar.
A programação foi composta por 34 conferências, workshops e
palestras, com assessoria de 31 grandes e solidários proﬁssionais.
Foram oferecidos conteúdos voltados à educação para a comunicação e ao aperfeiçoamento técnico-proﬁssional, sem deixar de contemplar momentos de espiritualidade.
O Muticom aconteceu no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), que foi chamado “Cidade da Comunhão” durante o evento e, a partir de agora, será denominado assim para marcar a passagem desse histórico mutirão em Goiânia. O termo sintoniza com o
nosso lema, “Muitos Membros, um só corpo”, e com nosso folheto
litúrgico, intitulado “Comunhão e Participação”. A homenagem ao
primeiro arcebispo de Goiânia, Dom Fernando, será dignamente
mantida no prédio de entrada daquele complexo.
AGRADECIMENTOS
Não conseguiremos nominar, neste espaço, todas as pessoas e
instituições que tornaram possível esse evento. Peço desculpas por
isso, mas seremos eternamente gratos por sua solidariedade.
Mais de 100 colaboradores ajudaram a viabilizar a programação
e a logística desse Muticom, incluindo os membros da comissão
organizadora nacional e da comissão executiva local, que reuniram
representantes da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB; das coordenações nacional e regional da Pastoral de
Comunicação; do Vicariato para a Comunicação e da Coordenação
de Pastoral da nossa arquidiocese.
Integraram também nessas comissões os representantes dos
apoiadores oﬁciais do Muticom – Prefeitura de Goiânia, Aﬁpe (Associação Filhos do Pai Eterno), Rádio Difusora Pai Eterno e PUC
Goiás – e da agência Apoio Internacional, responsável pela produção estrutural e logística do evento.
Rezemos para que os frutos desse Muticom colaborem para alcançarmos uma comunicação social a serviço da evangelização, da
paz, da cidadania, da justiça, da democracia e da solidariedade. Sem
notícias falsas e sem mensagens de ofensa e ódio nas redes sociais.
Que Deus abençoe todos os colaboradores e participantes do 11º
Mutirão Brasileiro de Comunicação!

Editorial
Muitas reﬂexões, comunicados,
informações, estudos e provocações marcaram o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom
2019), sediado pela primeira vez em
Goiânia, nos dias 18 a 21 de julho.
O evento marcou a história da Arquidiocese de Goiânia e de todos
aqueles que participaram. Embora
seja um acontecimento direcionado para comunicadores, agentes
da Pastoral da Comunicação, acadêmicos de comunicação social, o
Muticom é aberto para todos aqueles que querem conhecer um pouco
mais sobre os processos de comunicação e seu papel na sociedade e na
ação evangelizadora da Igreja. Esta

edição, de modo particular, atingiu
seus objetivos e apresentou aspectos sociais e democráticos pelo viés
da comunicação. Nesta edição especial, apresentamos um panorama
de todo o evento, a ﬁm de que possa
ser uma porção do espaço formativo que foi o mutirão.
Boa leitura!

Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Muticom
Mensagem de Paolo Ruffini,
Prefeito do Dicastério para a
Comunicação da Santa Sé
Estou realmente muito feliz de poder saudá-los e um pouco triste de
não poder estar com vocês para o 11º
encontro do Muticom, em Goiânia,
talvez haverá uma próxima oportunidade para encontrarmos. Penso
que se encontrar, fazer rede, partilhar experiências, sucessos e também
fracassos, na comunicação, seja fundamental, hoje assim como ontem;
talvez hoje mais que no passado,
porque hoje a comunicação faz parte
das nossas vidas no mundo em que
moramos, como dizia São Paulo VI:
“Ao que serve dizer a verdade aos homens do nosso tempo se eles não nos
entendem?”; nós temos que falar a
linguagem do nosso tempo, ser compreendidos, caminhar no mundo,

encontrar-nos entre nós, fazer rede
entre nós. Assim, é importante que
vocês façam rede entre vocês, que
vocês se considerem em rede conosco, em Roma, é fundamental e é uma
parte não secundária do nosso trabalho. Comunicar é uma missão, comunicar o bem. O papa diz sempre,
o papa Francisco diz sempre comunicar o justo, o bem, o belo, o verdadeiro, essa é a nossa tarefa; para fazê-lo
devemos caminhar nas nossas cidades, nos nossos territórios, ser identiﬁcados como testemunhas daquilo
que é o bem. Acredito que este vosso
“reunir-se” seja importante por isso.
Sintam-se em rede conosco, continuamos a colaborar e caminhar junto; e
até logo, quando nos encontrarmos.

Posses dos padres
Tomam posse, em suas novas
paróquias, os padres:
28/07 – 7h30
Pe. Aroldo Schmoeller – Paróquia São Miguel Arcanjo, no Setor Pedro Ludovico

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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28/07 – 19h30
Mons. Daniel Lagni – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
28/07 – 10h
Pe. Cristiano Faria dos Santos – Reitoria Nossa Senhora das Graças
4/08 – 19h
Pe. Carlos Gomes da Silva – Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral)
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MUTICOM 2019

Fotos: Arquivo Arquidiocese

valioso conhecimento para pôr em
prática nas nossas comunidades

EDITADA POR FÚLVIO COSTA

P

or tudo o que propôs e apresentou o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom 2019), o conhecimento acumulado nos dias de evento
(18 a 21 de julho) deve ser colocado
em prática já. Seja em instituições,
entidades, dioceses, paróquias, comunidades, pastorais e movimentos. O mutirão superou as expectativas da organização do evento.
Ao todo, cerca de 600 participantes
vindos de 23 estados do país participaram desta edição que teve como
tema “Comunicação, Democracia e
Responsabilidade Social”. Durante
os quatro dias, o encontro contou
ainda com 31 assessores convidados, 34 conferências, workshops e
palestras; nove arcebispos e bispos,
50 padres e mais de 100 colaboradores envolvidos na organização. O
coordenador da Pastoral da Comunicação (Pascom) do Regional Sul 2
(Paraná), Antônio Kayser, participa
do evento desde 2013 e a edição de
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Goiânia, conforme relatou, se destacou pela acolhida e organização,
além da escolha dos conteúdos e
das trilhas. “Foram bem direcionados para os agentes pastorais, pois
atendeu a todos os anseios, tanto na
parte técnica como na responsabilidade social”, disse.
A Cidade da Comunhão, espaço localizado na entrada do evento,
chamou a atenção do coordenador.
“Foi um achado, pois é um lugar
para a integração”, aﬁrmou. Kayser
elogiou também o local destinado ao
lazer e repouso, como os puﬀs e opções de alimentação.
Padre Duarte, que veio do Piauí
com uma caravana de 22 pessoas,
comentou que a Pascom naquele
estado está crescendo e se organizando, por isso é importante participar de um evento como o Muticom,
que ele acompanha desde 2010. O
sacerdote avaliou positivamente o
mutirão. Com relação aos conteúdos
apresentados, ele elegeu como extremamente úteis para a prática da
comunicação pastoral e comentou
também sobre a beleza da Cidade

da Comunhão. “Tivemos diﬁculdades para vir ao evento, em razão da
distância e da parte ﬁnanceira, mas
ao chegar ao 11º Muticom e ver a
estrutura, sentimo-nos satisfeitos.
“Penso que a acolhida faz a diferença”, pontuou.
Ao longo dos quatro dias de evento, além das palestras, conferências,
workshops, houve trocas de experiências entre os participantes. Isso
é o que faz a diferença no mutirão,
pois é um encontro em que todos
fazem juntos. “Um mutirão, como a
própria palavra diz, trata-se de uma
experiência de fazer junto, em unidade, em prol de uma causa e nossa causa aqui é construir pontes por
meio da comunicação, e o Muticom
é uma experiência de Deus e de comunhão entre as pessoas, por isso é
importante”, aﬁrmou Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, na
solenidade de abertura do evento.
O bispo auxiliar de Belo Horizonte (MG), Dom Joaquim Giovani Mol, que também é presidente
da Comissão Episcopal Pastoral
para a Comunicação da Conferên-

cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), também fez uma breve
exposição na abertura do Muticom
2019, apontando o evento como
uma proposta de discutir temas
relevantes para a sociedade e para
a Igreja. Ele comentou que os presentes no evento representam o
desejo de uma sociedade pautada
nos princípios do Evangelho e encerrou sua fala com uma citação
do papa Francisco, tirada da Mensagem para o 53º Dia Mundial das
Comunicações Sociais. “As redes
de comunicação não podem ser
como uma teia de aranha para capturar e escravizar as pessoas, mas
devem existir para libertar. A comunicação que liberta as pessoas
sob o fundamento da verdade, do
amor, da misericórdia, do respeito
às diferenças. Somos membros uns
dos outros (Ef 4,25) como um corpo
cuja cabeça é Cristo”, concluiu.
A seguir, apresentamos um panorama geral com os principais
destaques dos quatro dias do maior
evento de comunicação promovido
pela Igreja Católica no Brasil.
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PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL
DIA 18 / QUINTA-FEIRA
Midiatização e responsabilidades na
Igreja e no mundo

“Essencialmente, evangelizar é comunicar. E a comunicação se transformou”, aﬁrmou o jornalista e
pesquisador Moisés Sbardelotto,
na conferência de abertura do 11º
Muticom. Ele destacou que nos dias
atuais “os grandes mediadores são

cada vez menos necessários”. O
conferencista explicou que fenômenos como as eleições, protagonizadas por um uso intenso de mídias
sociais em 2018, desprivilegiando
a mídia tradicional, evidenciaram
o protagonismo do indivíduo e a
exploração de elementos de simplicidade empobrecedora do diálogo,
carregados de agressividade e ódio.
O deixar de se importar com o outro
é produzir sua morte, disse o professor, após citar o documento Laudato
Si' (n. 47), no qual o papa Francisco
escreve que “a morte do outro é extremamente preocupante”. O mundo carece, com urgência, de uma comunicação para a paz.

Lançamento do livro:
Os Papas da comunicação

As professoras e pesquisadoras, Dra. Ir. Helena Corazza e Dra. Ir. Joana
Puntel lançaram o livro “Os Papas da Comunicação”, no primeiro dia do
Muticom. A obra foi publicada pela Editora Paulinas e, conforme as autoras, é uma proposta que apresenta as mensagens dos papas desde 1967 até
2019. O conteúdo faz um percurso histórico dos caminhos da comunicação,
a partir do Concílio Vaticano II, reﬂetindo sobre as 53 mensagens dos papas
desde Paulo VI até Francisco. O livro esteve à venda durante o 11º Muticom, no estande da Livraria Paulinas.

DIA 19 / SEXTA-FEIRA
Santa Missa
Dom Joaquim Mol

O segundo dia do 11º Muticom iniciou com a Santa Missa, presidida
por Dom Joaquim Mol. Concelebraram Dom Washington Cruz, arcebispo
de Goiânia; Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia; demais bispos e
padres referenciais dos regionais da CNBB e dioceses. Após a reﬂexão na
homilia, ele disse estar muito feliz com a realização do evento e que gostaria que continuasse por mais uma semana.

Democracia: qual o futuro?

Comunicação que
nos faz pensar

Em conferência ministrada no segundo dia do Muticom, o jornalista e
pesquisador Deodato Rafael Libanio
trouxe uma reﬂexão sobre a forma
como nos relacionamos e trocamos

Workshop sobre a prática da
comunicação institucional
O tenente do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG)
Pedro Aihara, especialista em prevenção de desastres e porta-voz da
corporação, expôs aos presentes,
que encheram o Auditório Mãe da
Igreja, a sua experiência em vários
desastres, entre eles, o rompimento
da barragem em Brumadinho (MG),
que aconteceu no dia 25 de janeiro
deste ano e resultou na morte de 241
pessoas (identiﬁcados até agora). “
Preparar-se para a crise é essencial
para não ser pego de surpresa”, dis-

O reitor da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado, ressaltou a importância de valorizar a democracia, para
garantir direitos como a liberdade
de expressão, de comunicação e de
religião. “São lutas, esforços, vidas
entregues pela democracia”, aﬁrmou. O palestrante discorreu sobre
o quadro histórico, o marco teórico
e o futuro da democracia. Entre as
principais temáticas estavam: a Igreja no Brasil e a democracia; a política
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informação. Isso é realmente comunicação? Realmente nos comunicamos com as pessoas com que convivemos? O palestrante aﬁrmou que a
comunicação é uma questão sensível, uma forma de sentir o outro, que
está para além da linguagem. Para
isso, foram analisados três grandes
aspectos que cercam o tema, como
as problemáticas sociais e tecnológicas, a política (o uso da comunicação para atingir certos ﬁns), a ética
da comunicação (o acontecimento
comunicacional, algo novo que nos
transforma e nos mobiliza).

se. Para isso, um trabalho minucioso
deve ser feito: “montar equipe de
crise, trilhar caminhos, prever cenários”, explicou. Com relação à tragédia de Brumadinho, o tenente argumentou que é uma situação que tem
desaﬁado a corporação e nos ajuda a
pensar sobre nosso papel de comunicadores na Igreja. “Qual nosso papel na Pastoral da Comunicação?”.
Ele disse que as pessoas esperam
muito do trabalho da Pascom e que,
como membros da Igreja, é importante ser especialista em pessoas.

na história do Brasil; mobilizações
sociais na política brasileira; composição dos poderes da República e o
futuro da democracia. O reitor destacou ainda que o futuro da democracia é uma grande interrogação e
existem hipóteses do que pode acontecer. Para ele, um grande desaﬁo
presente e para o futuro é o mundo
digital, a manutenção do estado de
direito, das liberdades democráticas
e do estado laico.
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DIA 20 / SÁBADO
Mídias digitais: crises e oportunidades

O professor e mestre Fernando
Morgado enfatizou as crises e as
oportunidades que podem surgir
com o crescimento das redes. O palestrante indagou sobre a utilização
desses meios e aﬁrmou que, mesmo
com a chegada da internet, os meios

tradicionais de comunicação não
perderam espaço na disseminação
de conteúdo informativo. O bispo
auxiliar da Arquidiocese de Goiânia
e prefeito da Cidade da Comunhão,
Dom Levi Bonatto, acompanhou a
exposição e destacou a importância do assunto para as Pastorais
da Comunicação. Ele apontou que,
atualmente, a Arquidiocese utiliza,
principalmente, o meio de comunicação impresso para informar a comunidade sobre as ações da Igreja
e, com os ensinamentos adquiridos,
é possível pensar em novas estratégias, a ﬁm de expandir a interação
com a sociedade.

Um olhar sobre a comunicação
do papa Francisco

Gerson Camarotti, jornalista e comentarista político da GloboNews,
da Rádio CBN e colunista no G1,
portal de notícias da Rede Globo,
deu ênfase à postura do papa diante
da sociedade e da imprensa. O público pôde conhecer, com mais de-

talhes, gestos, ações e a postura do
papa pela visão do jornalista. “Ele é
um homem com modelo revolucionário, simples”, destacou. Camarotti
mencionou ainda a força e a coragem do papa Francisco em abordar
temas polêmicos de interesse da sociedade e como ele sabe conduzir os
assuntos de maneira leve e humanizada. “Francisco tem coragem de fazer esse enfrentamento direto e isso
ajuda na comunicação.” O jornalista
também acrescentou que “o próprio
papa faz suas pautas, traz um tom
diferente, que é o do não julgamento
e de mais acolhimento por parte da
Igreja”.

Workshop sobre a prática do
jornalismo político
Uma conversa descontraída, conduzida por Nilson Klava, 23 anos, repórter político da GloboNews, marcou o workshop sobre a prática do jornalismo político, no ﬁm do terceiro dia do Muticom. Em sua fala, o jovem
disse que a “política é um jogo complexo que deve ser entendido por todos,
para o bem da sociedade.” Sua ﬁnalidade, portanto, depende de como a vemos e contribuímos para esse jogo ser jogado. O repórter disse também que
todos os dias se sente desaﬁado a tornar a política relevante para os jovens.
Questionado sobre como ele vê a posição da juventude em relação ao tema,
Klava disse que se distanciar da política não é solução.
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TRILHA DA COMUNICAÇÃO
DIA 19 / SEXTA-FEIRA
Para entender a comunicação

A partir dos três temas propostos
para as trilhas do Conhecimento, o
professor e pesquisador Deoadato
Rafael Libanio trouxe ao público
diversos exemplos para se entender

Tendências para o design gráfico

a comunicação de forma integral.
Além de interagir com o público, o
palestrante mostrou como a comunicação pode sofrer uma violência
em seu processo. Segundo ele, toda
mensagem que provoca uma alteração no comportamento e modiﬁca as ações de um indivíduo acaba
se tornando um tipo de violência.
Deodato avaliou que a palestra teve
o objetivo principal de informar e
ajudar a população a entender a comunicação de forma integrada, com
uma linguagem acadêmica, que se
coloque acessível a todos que queiram entender o processo.

O designer Gustavo Crispim, do
Instituto Brasileiro Benemerência e
Integração do Ser (IBBIS), dividiu
em três partes a sua exposição. Na
primeira, apresentou a deﬁnição do
que faz um proﬁssional da área de

criação. Segundo ele, “visa criar objetos, ambiente, obras gráﬁcas que
sejam funcionais, estéticas e que
estejam conforme as demandas da
produção dos projetos”, aﬁrmou.
Na segunda parte, Crispim fez uma
volta às origens do design. O palestrante mostrou como a linguagem
escrita foi se modiﬁcando até se
transformar em gráﬁcos e artes visuais. A terceira e última parte mostrou com clareza como as tendências
vão e voltam, pois, com essa viagem
ao passado, entendeu-se as características herdadas até o que se faz
atualmente.

Pastoral da Comunicação:
método de implantação
Os palestrantes Marcus Tullius e Patrícia Luz, coordenador e secretária
nacional da Pastoral da Comunicação, apresentaram passos para a implantação e o bom êxito da Pascom e disseram que essa pastoral não se resume
no fazer, mas que a produção é só um dos quatro eixos de atuação. “A Pastoral da Comunicação desenvolve-se em quatro eixos: a formação, a articulação, a produção e a espiritualidade”, informaram. Eles apresentaram também os quatro passos de implantação da Pascom. O primeiro é conhecer a
realidade como um todo, mas particularmente no que tange à comunicação;
o segundo passo é sensibilizar as pastorais, movimentos e comunidades da
necessidade da Pascom para a ação evangelizadora da Igreja; o terceiro, formar os agentes da Pastoral da Comunicação, segundo suas peculiaridades
para potencializar a comunicação; e, por último, manter os trabalhos de formação, articulação, produção e espiritualidade, com base em um Projeto de
Comunicação. Marcus Tullius e Patrícia Luz explicaram ainda que a Pascom
“ganha sentido quando contribui com as demais pastorais”.

DIA 20 / SÁBADO
Produção de vídeos para Instagram
Patrícia Quitero, professora de
Publicidade e Propaganda da PUC
Goiás, falou sobre o uso de stories,
IGTV e vídeos ao vivo, para engajamento de seguidores. Motivada
por uma necessidade vinda de outra plataforma, o YouTube, o Instagram nasceu para que fotógrafos
publicassem o seu material autoral
e, em razão do grande crescimento
do aplicativo, a empresa Facebook
a comprou. Segundo dados apresentados pela professora, houve um
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aumento de cerca de 10 milhões de
usuários em um prazo de um ano,
e o aplicativo virou uma das principais plataformas para a publicidade,
por causa de seu engajamento. Patrícia também indicou os pontos importantes para a produção de qualidade ao público: motivo, conteúdo,
como e onde. Para ﬁnalizar, Quitero
animou o público, ensinando a utilizar a ferramenta Fransolo nos stories
do Instagram.
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Olhar, emoção e fé:
cobertura fotográfica de eventos religiosos

O palestrante Murilo Bueno ensinou algumas técnicas de fotograﬁa,
como enquadramento e posiciona-

mento. Inspirado pelos eventos religiosos, ele relatou toda sua experiência no fazer artístico. Com imagens de fotograﬁas de sua autoria, o
palestrante fez comentários também
sobre devoção. Além disso, contou
como faz o seu roteiro fotográﬁco e
reforçou a necessidade da expressividade nas fotos. “O fotógrafo registra para que outro tenha uma sensação de fé.” O professor ressaltou sobre a importância de cada elemento
presente no recorte.

Media training exclusivo para padres e bispos

Padres e bispos precisam estar
cientes de sua presença na mídia,
segundo o jornalista e pesquisador
Moisés Sbardelotto. Que imagem
estão transmitindo? Ele comentou
que, embora muitos padres, sobretudo os mais novos, possam publicar

conteúdo em redes sociais pessoais,
para o público que o conhece, ele
fala como um representante oﬁcial
da Igreja. “O clero deve ter consciência de sua imagem e de como estão
construindo sua presença na mídia
para que não seja uma presença negativa, nem dúbia ou que possa gerar dúvidas entre aqueles que o seguem. Enﬁm, precisam ter consciência de que são ﬁguras públicas.” A
parte prática também foi abordada
durante o media training. Sbardelotto focou em dois aspectos principais: como conceder entrevista, isto
é, como se portar diante da mídia
desde o convite e o atendimento da
imprensa até o pós-entrevista.

Drone e suas aplicações pastorais

Algumas instruções sobre o uso
do drone e suas aplicações pastorais
foram o foco da palestra do prof.
Dr. Manoel Eduardo Ferreira, que
apresentou os diferentes tipos de
equipamentos utilizados como Sisvant (Sistema de Veículo Aéreo Não
Tripulado), conhecido como drone.

O palestrante explicou que há diferentes tipos de operação, exigências
e restrições para os diversos modelos
de drone, e que é preciso obter autorização da ANAC e da Anatel para
pilotar o equipamento. “Quem voar
sem o selo da Anatel estará sujeito
a penalidades.” Uma informação
importante no planejamento do uso
de drone, inclusive em eventos religiosos, é que deve ser mantida uma
distância mínima de 5 Km dos aeroportos. O professor Manoel ressaltou
ainda que, se a imagem obtida identiﬁcar pessoas, há necessidade de
pedir autorização para seu uso. Ao
ﬁnal do workshop, o ministrante fez
uma demonstração de voo, com um
drone, pela Cidade da Comunhão.

O rádio a serviço da pastoral

Segundo a palestrante irmã Helena Corazza, o diferencial para que
esse trabalho cresça no rádio é o
modo de despertar a fé em seus ou-

vintes, seja nas músicas ou mesmo
nos momentos religiosos explícitos.
Sobre as rádios nas comunidades, a
palestrante abordou as programações e o perﬁl de rádios católicas,
mas o principal destaque estava no
modo como uma emissora ou um
radialista pode capturar da melhor
forma a atenção dos seus ouvintes.
Corazza aﬁrmou que é preciso tirar
o foco da busca pela elevação no número de ouvintes e levá-lo para a
qualidade de como essa mensagem
é transmitida.

TRILHA DA DEMOCRACIA
DIA 19 / SEXTA-FEIRA
O Verbo se fez rede

“E o Verbo se fez rede: religiosidades em reconstrução no ambiente
digital” é o título do livro do jornalista e pesquisador Moisés Sbardelotto.
Em sua exposição, ele declarou que
“a Igreja tem dado respostas à altu-

ra das exigências dos processos comunicacionais da atualidade”. Para
justiﬁcar sua aﬁrmação, o jornalista
apresentou o que chamou de processo de “reforma digital” que vem sendo implementado pela Igreja Católica
gradativamente. Sbardelotto também
reﬂetiu sobre a comunicação da Igreja no pontiﬁcado do papa Francisco.
A mensagem ﬁnal que ﬁcou foi esta:
“O testemunho cristão não se faz com
bombardeio de mensagens religiosas.
Devemos ter consciência de que a comunicação local é fundamental e de
que testemunhar com outros temas e
outros olhares para além do religioso
também é importante”, concluiu.

Pastoral dos Surdos

O padre e jornalista Warlen Maxwell e João Pedro de Assis ministraram palestra sobre a Pastoral dos Surdos. O foco da exposição foi a acessibilidade e o apoio às pessoas com
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deﬁciência auditiva, apoiadas pela
pastoral. Durante a palestra também
foi discutido os mitos e verdades sobre os surdos. Eles também apresentaram os objetivos da pastoral: evangelizar e catequizar a pessoa surda,
traduzir e interpretar as missas, atuar
na formação da pessoa com deﬁciência, oferecer uma atenção especial ao
jovem surdo, promover a organização
dos eventos nacionais e pastorais e
defender os direitos dessas pessoas. A
pastoral abrange as pessoas surdas e
com deﬁciência auditiva, tradutores,
intérpretes, família do surdo e todas
as pessoas que fazem parte dessa comunidade no Brasil.

Comunicação e Religião

“Estamos mais preocupados com
a imagem do que com aquilo que a
pessoa vai falar e isso deve ser su-

perado para que possamos, de fato,
ter um papel preponderante como
religião que transforma”, enfatizou
o prof. Deodato Rafael Libanio, em
sua conferência “Comunicação e Religião”. No processo comunicacional, o outro é indispensável porque
é a partir dele que se estabelece a relação ética e de responsabilidade. E
onde entra a religiosidade neste aspecto? O conferencista explicou que
é a partir do abrir-se e do dedicar-se
ao outro.

Comportamento nas redes sociais e
os crimes cibernéticos

A delegada Sabrina Leles, titular
da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás

(DERCC), deu ênfase aos diversos
crimes envolvendo o mundo virtual
com o uso dos smartphones, instigando a plateia sobre os riscos envolvendo a rede. “O mais comum é
a falta de atenção, de vigilância que
os próprios usuários da internet e
das redes sociais apresentam ao utilizar esses aplicativos, pois acabam
expondo suas vidas privadas, seus
locais de moradias, trabalho, onde
os ﬁlhos estudam, e isso fornece dados que colocam a própria vida da
pessoa em risco”, alertou.
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EDIÇÃO ESPECIAL
DIA 20 / SÁBADO
Comunicação e estado democrático

O doutor em Sociologia, Pedro
Célio, abordou os aspectos do modelo social globalizado atual e como

A mulher na comunicação e na sociedade

o acesso (ou não) a aplicações tecnológicas moldam e direcionam o
comportamento social. O professor
reforçou que a democracia comunicacional se dá quando mais vozes
ganham destaque e quebram a hegemonia dos conglomerados de comunicação. “Dados os atuais meios
de comunicação que possuímos em
nossas mãos, como sociedade, temos o poder de afetar diretamente
o estado democrático, inﬂuenciando
“Nós temos sensibilidade, cocenários de negociações e movimen- ragem e vontade de comunicar,
tos políticos”, concluiu Pedro Célio. o que, para mim, é o mais importante”, aﬁrmou Patrícia Bringel,
jornalista e apresentadora na TV

Anhanguera, aﬁliada à Rede Globo
no estado de Goiás. Além disso, ela
mostrou vídeos de momentos sensíveis e de grande importância na
sua carreira como repórter, enfrentando casos de machismo dentro
e fora dos meios de comunicação.
Bringel indicou a necessidade de
termos um olhar mais atento para
valorizar as mulheres à nossa volta
e em toda a sociedade. A jornalista
destacou que são muitas as mulheres que querem falar, são muitas
também com histórias, com experiências de vida, especialistas em
diversas áreas.

Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia
Tem sido feito um trabalho de recuperação ﬁnanceira na Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia e isso precisa servir de exemplo para as pastorais
da Igreja e instituições ﬁlantrópicas diversas. A apresentação do hospital
foi feita pela superintendente geral da Santa Casa, a cardiopediatra Irani Ribeiro. “É preciso fomentar discussões e difundir o conhecimento de
como estamos resgatando o hospital, e mostrar que ele está se recuperando com o trabalho. Essa verdade tem que ser divulgada”, disse. “A Santa
Casa está funcionando, normalmente, com o hospital cheio”, comemorou
a superintendente.

TRILHA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
DIA 19 / SEXTA-FEIRA
O jornalismo e seu papel transformador
na sociedade

O tema foi ministrado por Matheus Ribeiro, jornalista e apresentador da TV Anhanguera, aﬁliada à
Rede Globo. Ele propôs a discussão
da função social do jornalista, diante dos acontecimentos da sociedade.

Aproximadamente 70 pessoas participaram do momento. Para a estudante de jornalismo do 5º período
da UFG, Rauane Rocha, 23 anos, “o
tema discutido e as técnicas jornalísticas apresentadas pelo palestrante
são de muita relevância”. Ribeiro
destacou a missão do jornalista na
atualidade, que para ele é: informar,
formar, promover reﬂexão, denunciar e combater injustiças. “A responsabilidade em transmitir a informação certas vezes nos faz parecer
super-heróis, mas no fundo nosso
papel é informar o público de modo
responsável e coerente com a verdade”, enfatizou.

Programa socioambiental da PUC Goiás

“Dialogar com a cidade e promover ações práticas relacionadas à
conscientização ambiental”. Este é o
objetivo do Programa Socioambiental (Prosa) da PUC Goiás, segundo
a sua coordenadora, a engenheira
ambiental Helaine Resplandes. O
público-alvo do programa de extensão é tanto a comunidade interna

de estudantes e professores da PUC
Goiás, como a comunidade externa:
escolas, creches, associações de bairro e comunidades terapêuticas, a ﬁm
de promover palestras e atividades
socioambientais. O Prosa atende
também o público idoso. Os projetos
realizados com a melhor idade são
visitas ao Câmpus II da PUC, ao Memorial do Cerrado, trilha sensitiva e
oﬁcinas de plantio, sabão e preparo
de receitas à base de ervas aromáticas. Segundo a coordenadora, o
atendimento é amplo à comunidade,
com oﬁcinas de culinária sustentável
e educação ambiental, que atende
por exemplo, pessoas com Síndrome de Down, em parceria com outro
programa de extensão, o Programa
de Inclusão Social (PRIS).

O impacto dos vícios na sociedade
Partindo do viés da responsabilidade social, o Muticom deste ano convidou
a economista e jornalista Fátima Roriz para falar sobre os vícios na sociedade.
Durante a palestra, que aconteceu na sala Santa Tereza, ela destacou a importância do diálogo entre as pessoas. A palestrante disse que os vícios nada mais
são que vazios interiores. “As pessoas estão cada vez mais carentes e necessitadas de atenção e, com isso, recorrem aos mais diversos meios da dependência,
seja ela química, virtual,” explicou. Durante sua exposição, Roriz falou sobre
a Fazenda Esperança, que conta com mais de três mil internos e trabalha com
questões psicológicas e físicas dos pacientes. Também especialista em dependência química, ela aﬁrmou durante a palestra que a especialização surgiu depois de um forte desejo em ajudar o próximo. “Não entendia por que as pessoas chegavam àquele estágio de vida e, depois de conversar com Deus, tive a
certeza de que o meu lugar era ali, ajudando aquelas pessoas”, frisou.
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EDIÇÃO ESPECIAL
DIA 20 / SÁBADO
Santa Missa - Dom Levi Bonatto

Em Santa Missa presidida no
terceiro dia do Muticom, Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia e
prefeito da Cidade da Comunhão,
local onde foi realizado o evento,

deixou uma importante mensagem aos comunicadores. “Não se
esqueçam de invocar sempre o Espírito Santo na vida de vocês, pois,
na missão de comunicar Jesus ao
mundo, o Espírito Santo, como santiﬁcador, nos auxilia para melhor
cumprir a nossa missão.” Concelebraram Dom Vasconcelos, bispo de
Sobral (CE) e referencial da Pascom
no Regional Nordeste 1; Dom Edilson Nobre, bispo de Oeiras (PI) reNo terceiro dia do 11° Muticom,
ferencial do Nordeste 4 e integran- palestra explicou o Programa de Dite da Comissão Episcopal Pastoral reitos Humanos (PDH), que integra
para a Comunicação; demais bispos a extensão da PUC Goiás. Núbia
e padres.

O envelhecimento e seus desafios

Você sabe o que é envelhecimento ativo ou, então, envelhecimento
bem-sucedido? O tema foi abordado durante a palestra “O envelhecimento e seus desaﬁos”, ministrada
pela coordenadora do Programa de
Gerontologia Social da PUC Goiás,

Programa de Direitos Humanos – PUC Goiás

a fonoaudióloga e especialista em
gerontologia, Lisa Valéria. A palestrante expôs as implicações do processo de envelhecimento e que, muitas vezes, é lançado sobre a pessoa
que envelhece um olhar de incapacidade, que acaba por ignorar o idoso
na sociedade, nega-lhe a existência
como indivíduo pensante, com necessidades particulares e anseios.
Ela reforçou que repensar os conceitos do envelhecimento é necessário.
“Envelhecer é um processo ﬁsiológico e que traz consigo a perda de
capacidade funcional e habilidades
de autonomia, um processo natural
que precisa ser entendido como realidade”, explicou.

Simão, mestre em Comunicação e
coordenadora do programa, contou como nasceu a iniciativa a partir
do desejo dos estudantes do Centro
Acadêmico de Direito, em 1983. Naquele período de discussões políticas acirradas, o grupo se reunia para
discutir direitos humanos. Atualmente, o programa realiza diversos
projetos. Entre os objetivos do PDH
estão: educar para a conscientização
dos direitos humanos e desmistiﬁcar
que os direitos humanos só servem
para os presos. “É para todos, pois
todos têm direito à vida”, ressaltou.

Vila São Cottolengo:
o trabalho que muda vidas

Alguns pacientes e trabalhadores do hospital ﬁlantrópico São
José Bento Cottolengo, que ﬁca em
Trindade (GO), vieram até o Muticom mostrar o trabalho realizado
com os internos. O jornalista e mis-

sionário redentorista, Ir. Michael
Dourado Goulart, palestrou sobre
a importância e os desaﬁos diários
da instituição. Segundo o irmão, a
missão do hospital é clara e tem o
objetivo de “promover uma vida
de qualidade para as pessoas com
deﬁciência e em situação de vulnerabilidade social, como expressão
evangelizadora da Igreja Católica.”
Durante a apresentação, os internos
contaram um pouco da sua história
e deixaram mensagens de motivação ao público. Para arcar com as
altas despesas da instituição, campanhas anuais são realizadas junto
à sociedade.

Educomunicação num projeto de
comunicação integrada
O doutor em Comunicação, Pe. Maurício Cruz, apresentou-se no penúltimo dia do 11º Mutirão de Comunicação. No Auditório Mãe da Igreja, ele
ensinou aos participantes como exercer a Educomunicação como ferramenta em projetos de comunicação integrada. O palestrante explicou que entre as principais esferas desse campo teórico-prático está a política coletiva
pública e que a partir dela pessoas são incluídas e levadas à prática e à reﬂexão. Assim, o estudioso acredita que há oportunidade de troca de experiências e ensinamentos e que o primordial é informar de maneira coerente
e relevante nesse processo.

Prêmios de Comunicação
da CNBB
A noite do dia 19 de julho foi reservada para a entrega
dos Prêmios de Comunicação da CNBB para as categorias
Cinema, Rádio, TV, impresso e internet. A cerimônia foi
gravada no Auditório Mãe de Deus, na Cidade da Comunhão, e será transformada em programa de televisão, que
deverá ser veiculado pelas TVs Católicas em breve.
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11º Muticom é campo de aprendizado para
estudantes da PUC Goiás

O

11º Mutirão Brasileiro
de Comunicação reuniu
representantes de todo
Brasil, proporcionou diálogos e troca de conhecimento entre proﬁssionais da área da comunicação e membros da Igreja. Nesta
edição, acadêmicos da PUC Goiás
marcaram presença, com a parceria
entre a Escola de Comunicação da
universidade e a Arquidiocese de
Goiânia.
Parte da cobertura jornalística
do evento ﬁcou a cargo dos alunos,
com produção de textos, fotos e boletins em vídeo para veiculação na
PUC TV, tudo em tempo real. As
atividades tiveram caráter formativo, e os alunos atuaram sob orientação de docentes da Escola. As atividades se assemelharam à prática
nos ambientes reais de trabalho, e
os alunos puderam tirar dúvidas
e receber feedback do que foi produzido, seguindo um formato de
metodologia ativa. “A experiência
de formação vai além do ponto de
vista de técnicas de redação. Com
a atividade, eles puderam ter contato direto com o público e também
pensar no formato especíﬁco para
produção na web, de forma multidisciplinar”, apontou a coordena-

dora da Escola de Comunicação da
PUC Goiás, Sabrina Moreira.
Participaram da ação 15 alunos
voluntários, nove do curso de Jornalismo, cinco de Publicidade e
Propaganda e um do curso de Direito. Savio Santos, acadêmico do 5°
período do curso de Publicidade e
Propaganda, atuou na produção de
conteúdo e suporte na produção de
material gráﬁco. Ele destacou que
o evento, apesar de ser organizado
pela Arquidiocese de Goiânia, tem
um público que não é somente católico, uma vez que discute aspectos
importantes relacionados ao fato
de que comunicar é expandir laços.
“Por estar inserido em uma comunidade, você está interagindo com
diferentes perﬁs de pessoas; e o comunicar acaba trazendo uma forma
de interagir e conhecer melhor um
ao outro”, explicou o estudante.
Coordenador Nacional da Pastoral da Comunicação da CNBB,
o publicitário Marcus Tullius, está
em seu quarto Mutirão de Comunicação e esse foi o segundo do qual
participa como organizador. Ele
explicou que geralmente a cobertura dos mutirões ﬁca a cargo da
própria equipe de comunicação da
diocese que está recebendo o even-

to e essa foi a primeira vez que tem
a experiência de atuar em conjunto
com a participação de acadêmicos e
professores de uma pontifícia universidade. “Essa é uma experiência
fantástica de integração tanto para
nós que temos de ter um reforço
para trabalhar, quanto para os alunos que podem ver tudo de perto
e cobrir um evento com este porte,
de nível nacional, com várias atividades acontecendo ao mesmo tempo”, destacou Marcus.
Grande parte das informações
desta edição sobre as conferências

do 11º Muticom tiveram como fonte as mátérias produzidas pelos
acadêmicos da PUC Goiás. Conﬁra a cobertura completa feita pelos
acadêmicos e pelos jornalistas do
Vicariato para a Comunicação (Vicom) no site: www.muticom.com.br
Veja os destaques do evento
também nas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia: Instagram e
Facebook.
Texto: Victorio Bastos, acadêmico da
PUC Goiás, sob orientação da
professora Lara Guerreiro

ENCERRAMENTO

U

Muticom é encerrado com
celebração em Trindade

ma missa em ação de graças encerrou o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno,
em Trindade, no dia 21 de julho. A
celebração foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington
Cruz; concelebraram oito bispos dos
mais diversos estados e regionais da
CNBB e diversos padres.
A liturgia daquele domingo nos
exortou a acolher, com hospitalidade, as pessoas que nos visitam,
vendo nelas a própria presença de
Deus (Lc 10,38-42). Em sua homilia,
Dom Washington propôs uma reﬂexão aos ﬁéis presentes e aos que
assistiam à missa pela TV Pai Eterno, sobre quem são os atuais visitantes que pedem nossa acolhida. Ele
exempliﬁcou com a situação mundial dos imigrantes. “Hoje, pessoas
desconhecidas se jogam nas águas
do mar e chegam até as fronteiras
dos países da Europa e da América, seus pés estão machucados, seus
ﬁlhos choram de fome e frio... São
hóspedes que pedem acolhida para
serem recebidos em vários países,
onde predominam os habitantes
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idosos, e convivem com toda a comodidade social”, ressaltou.
Por ﬁm, o arcebispo de Goiânia
dirigiu uma palavra especial aos
participantes do Muticom: “Esses
ricos dias de aprendizagem, de es-

tudo e troca de experiências, de convivência e de articulação certamente
vão ajudar para a nossa comunicação social melhorar ainda mais.
Como comunicadores cristãos, desejamos que toda a comunicação es-

teja a serviço da paz, da cidadania,
da justiça, da democracia e da solidariedade. Queremos uma comunicação sem fake news, sem mensagens
de ofensa e ódio que circulam pelas
redes sociais”.
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Agradecimento da CNBB

A

o ﬁnal da celebração,
Dom Joaquim Mol agradeceu a acolhida da Arquidiocese de Goiânia na
realização do 11º Muticom e disse
que em breve divulgará qual cidade sediará o 12º Muticom, em 2021.
“Um agradecimento muito especial
à Arquidiocese de Goiânia, pela maneira cuidadosa, primorosa, afetuo-
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sa, eﬁciente e competente com que
organizou tudo nesse Mutirão de
Comunicação. Empenhou pessoas,
recursos, mobilizou, agregou tantos
parceiros para que pudesse receber
agentes da comunicação e comunicadores do Brasil inteiro. Agradecimento muito especial a todos que,
cuidadosamente, de fato, colocaram-se a serviço de maneira inteira.

Ali estavam todas as pessoas, não
partes das pessoas, para servir aos
comunicadores, que por sua vez são
servidores e anunciadores do Evangelho. Não só pelos equipamentos,
tão importantes, soﬁsticados, com
tanta tecnologia, mas de maneira
muito particular, e sem a qual não
é possível visualizar, com sua própria fé, a fé cristã, seu amor às pes-

soas, às comunidades, aos pobres, a
todo povo de Deus. A vocês, com
muito amor, com o coração cheio
de alegria, em nome da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, a minha reverência, meu agradecimento
e a certeza da minha prece por todos vocês. Muitíssimo obrigado! E
que o Senhor abençoe e ilumine o
caminho de todos.”
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LEITURA ORANTE

‘‘...a vida de um homem não consiste
na abundância de bens’’ (Lc 12,15)
RAPHAEL ALIEVI (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O Evangelho do próximo domingo
apresenta o convite de Jesus a olharmos para a nossa vida cristã, sobretudo
a nossa relação com os bens materiais,
o dinheiro, as heranças. E, com isso, Ele
nos convida a nos libertar de tudo aquilo que gera em nós um apego material.
“Atenção! Tomai cuidado contra todo
tipo de ganância, porque, mesmo que
alguém tenha muitas coisas, a vida de
um homem não consiste na abundância
de bens” (Lc 12,15). Para nós, cristãos, o
esforço fundamental é a posse de tesouros no céu.
O evangelista São Lucas descreve o

diálogo de Jesus com a grande multidão que o seguia. Jesus conta a parábola de um homem demasiadamente
preocupado com a aquisição de bens
materiais, mas incapaz de se preocupar
com o bem, que consiste em “ajuntar
tesouros para o céu, ser rico diante de
Deus” (Lc 12, 21).
Meus irmãos e minhas irmãs, “ninguém pode servir a dois senhores, pois,
ou odiará a um e amará o outro, ou será
ﬁel a um e desprezará o outro. Vós não
podeis servir a Deus e ao dinheiro” (Mt
6,24). Peçamos ao Senhor a graça de termos um coração totalmente disponível
e voltado para Ele. Aﬁnal, o Senhor nos
ensina que “onde estiver o teu coração,
aí estará o teu tesouro” (Mt 6,21).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Jo 4,7-16; Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42. 3ª-f.: Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43. 4ª-f.: Ex 34,
29-35; Mt 13,44-46. 5ª-f.: Ex 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53. 6ª-f.: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58. Sábado:
Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. Domingo: 18º Domingo do Tempo Comum – Ecl 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 12, 13-21 (página 1289 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: Eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente, procurando acalmar o coração. Após
um breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque a luz do Espírito Santo, se preferir cante “a nós
descei divina Luz...”
2. Leitura orante: Leia o Evangelho com calma. Leia uma,
duas ou mais vezes, deixe ser iluminado pela Palavra da
Escritura. Identiﬁque, no texto, as palavras de Jesus, ensinamentos ou frases que chamaram sua atenção. Deixe
ser conduzido pelo Espírito Santo.
3. Meditação: Procure ver, no texto, detalhes como: lugar, as ações de Jesus e da grande multidão. Imagine a
cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: Por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu compromisso com Ele.
18º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da
Palavra: Ecl 1,2; 2,21-23; Sl 89 (90), 3-4.5-6.12-13.14 e
17 (R/.1); Cl 3, 1-5.9-11; Lc 12,13-21 (Tesouros terreno
e perene).

Cultura no Muticom
A programação do Muticom também contemplou
apresentações artísticas. No primeiro dia, o show ficou
por conta do premiado grupo de catireiros “Os Filhos
de Aparecida”, da cidade de Aparecida de Goiânia, que
apresentou a dança tradicional na cultura popular do
estado de Goiás, de origem rural, com a participação de
homens, tanto na dança folclórica, quanto tocando viola e nas “cantorias”.
Na sexta-feira, dentro da gravação do programa de entrega dos Prêmios de Comunicação
da CNBB, houve a participação da cantora de músicas católicas, Célia Valadão. Na noite de sábado, apresentou-se o Risen Project. Trata-se de um projeto de internacionalização da música
cristã católica brasileira. Participaram diversos grupos e cantores, interpretando canções que
são sucesso no cenário local em versões internacionais.
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