Jornal Pastoral: evangelização e comunicação
na arquidiocese

Produzido mensalmente pelo Departamento Arquidiocesano de Comunicação (DACOM), o jornal
Pastoral é um importante instrumento de evangelização e comunicação na Igreja particular de
Mariana. Desde seu surgimento, em 1991, o Pastoral é marcado por sua linha editorial,
profundamente sintonizada com a caminhada da Igreja na América Latina, no Brasil e na
arquidiocese de Mariana.
Para o diretor do jornal, padre Alex Martins, o Pastoral não é apenas um informativo, mas um
formativo. “No Pastoral encontramos elementos que contribuem para a formação de nossos leigos e
leigas, a partir de nosso chão Pastoral”, disse.
Padre Alex ressalta que assinar o jornal é, também, colaborar com a evangelização. “Este é o jornal
oficial da arquidiocese. Assinamos tantos outros meios de comunicação, por que não assinar o
Pastoral que é nosso, que é feito para nós? Assinando o Pastoral nós estamos colaborando com a
evangelização em nossas comunidades de base”.
Atualmente, 3.000 exemplares são impressos e enviados para as paróquias, comunidades e
assinantes da arquidiocese.
Novo projeto gráfico
Desde a edição de maio de 2018, o Jornal Pastoral apresenta um novo projeto gráfico. A mudança
tornou o jornal mais limpo e de fácil leitura. O diretor do Departamento de Comunicação, padre
Paulo Barbosa, que acompanha o Pastoral desde 2014, afirma que esta nova costura do jornal só tem
a ajudar os leitores. “Com uma linguagem eloquente e de maneira didática, o jornal pretende ajudar
os leitores a perceberem a qualidade da comunicação através dos escritos e da diagramação. Quanto
mais nos inteiramos deste jornal, estaremos nos inteirando da caminhada de nossa Igreja”, afirma
padre Paulo.
O novo projeto gráfico do Jornal Pastoral foi apresentado no 4° Encontro de Comunicadores com
Dom Geraldo, realizado no dia 12 de maio em Mariana.
Assine o Pastoral
Os interessados em receber o Pastoral devem realizar uma assinatura anual (12 exemplares), no
valor de R$25,00. A partir de 11 assinaturas para o mesmo endereço o valor de cada assinatura será
de R$20,00. Para realizar sua assinatura faça um depósito identificado na Caixa Econômica Federal,
em nome de Arquidiocese de Mariana, Agência 1701, Conta 583-3, Operação 003 e envie-nos o
comprovante de depósito, nome, telefone e endereço completo para
dacom.arqmariana@yahoo.com.br. Para mais informações entre em contato pelo telefone (31) 35573167.
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