
 
 

Trabalho jornalístico na Paróquia continua ao longo da pandemia 

 

por Géssica Brandino 

 

 

Dentre os profissionais essenciais nesta pandemia estão os jornalistas, cujo dia é 

celebrado neste dia 7 de abril. Na Paróquia, de forma voluntária, vários de nós 

colaboramos com a Pastoral da Comunicação, que conta ainda com a participação 

de profissionais de outras áreas e contribuições da Família do Amor Misericordioso. 

 

Num momento em que boatos sobre medicamentos sem eficácia, estímulo ao não 

uso da máscara e outras informações falsas que afetam a saúde das pessoas são 

disseminados nas redes sociais e aplicativos de mensagem, os jornalistas que 

atuam na Igreja têm a tarefa de enfrentar esse cenário de desinformação. 

 

Além disso, a necessidade de informar sobre o trabalho da Igreja neste período e 

produzir conteúdos sobre a fé católica fez com que a equipe da pastoral continuasse 

atuante ao longo da pandemia, divulgando nesta página os conteúdos antes 

publicados no informativo MIC (Mensageiro do Imaculado Coração). 

 

Coordenador da Pastoral, o jornalista Diego Alvim explica que apesar da interrupção 

na distribuição do impresso, a estrutura e essência da produção foram mantidas, 

tanto na definição das pautas, quanto na elaboração dos textos.  

 

“A grande diferença é que agora os textos são publicados no Facebook e também 

no site da Paróquia (https://www.paroquiaimaculadocm.com.br/mic-textos). No 

Facebook as publicações acontecem de acordo com o calendário religioso e social. 

Já no site criamos uma aba chamada Mic/Textos e lá são publicados os textos do 

mês/ano”.  

 

https://www.paroquiaimaculadocm.com.br/mic-textos


“O sentimento que predomina é a saudade de ver a comunidade com o informativo 

em mãos”, acrescenta o jornalista Julio Nogueira, pontuando que apesar de 

vivermos um contexto de comunicação digital, ainda há público para o impresso. 

 

“Como a maioria de nós, espero ansiosamente pelo fim da pandemia, por inúmeras 

razões, entre elas a vida em comunidade de forma presencial - incluindo o retorno 

do MIC”, diz. 

 

 

 


