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Introdução: 
 

“O Plano de Comunicação é um instrumento que nos ajuda tornar visível e transmitir nossa identidade por meio de uma comunicação e imagem 
adequada e correta. Seu alcance é geral, razão pela qual os seguintes princípios se aplicam em todos os âmbitos onde atua a família consolação, 
evangelizador, carismático, eclesial, enculturação, dignidade da pessoa humana, atualização e veracidade.” 
 

Equipe de Comunicação Província Maria Rosa Molas: 
 

A Equipe de comunicação da Província tem a missão de motivar a Família Consolação para que envie notícias da vida e missão nas obras apostóli-
cas, trabalhos pastorais e publica-las nas redes sociais da província, com o objetivo de dar a conhecer o rosto de Cristo Consolador. Velar pela ima-
gem institucional. Fomentar a participação e a comunicação entre os países que compõem a Província. 
 

A Equipe de Comunicação da Província esta formada pelas Irmãs 

Coordenadora: Renata Rodrigues Lucas 

Ana Alberca y Olga Salazar. 

  

Organização interna para as publicações 
 

México e Equador: Olga 

Venezuela: Ana  

Brasil: Renata  
 

Objetivo Geral: 
 

Integrar a mensagem de Cristo consolador na cultura atual e desenvolver a comunicação como instrumento a 
serviço da evangelização. 



Objetivo específico Estratégia Atividades Responsáveis Data 

Formar e orientar as irmãs e 
leigos no uso dos instru-
mentos e técnicas de  comu-

nicação 

 

. 

 

Apresentar à família consola-
ção, de forma criativa e mo-
tivadora, o manual e as ori-

entações sobre os instru-
mentos e técnicas de comu-

nicação. 
 

  
 

  
 

Enviar a todas as comunidades e 
obras o manual e as orientações 
para sua aplicação.  
 

  
 

Confeccionar vídeos curtos para 

motivar e ajudar as irmãs o bom 

uso dos canais de comunicação e 
redes sociais 
 

  
 

Abrir um canal de comunicação 

para que as irmãs e leigos expres-
sem suas duvidas e uso da marca/

logo e técnicas de comunicação. 
 

  
 

Equipe de comunicação 

 
Segundo semestre 
2019 
 

  

  
 

De acordo com a ne-

cessidade no decorrer 

do triênio 
 

  
 
 

Inicio segundo semes-

tre 2019, no decorrer 
do triênio. 



Objetivo específico Estratégia Atividades Responsáveis Data 

Unificar a comunicação de 
forma clara e eficaz. 
 

Fomentar a leitura y partilha 
do Plano de Comunicação 
da Congregação e fortalecer 

o sentido de pertença e o 
modo de nos comunicar 

com os demais  

 

Difundir o subsidio preparado pelo 
departamento de Comunicação 

 

Equipe de comunicação  
 

Comunidades 

 

Equipes Diretivas das 
obras 

 

Equipes coordenadoras 
do MCM 
 

Segundo semestre de 
2019 
 

 Organizar, integrar e atuali-
zar os diferentes canais de 
comunicação 

 

  

 

Recopilar informação sobre as re-
des das obras e organiza-las em 
uma planilha, para dar a conhecer 

à família consolação, os canais ofi-
ciais de comunicação de cada pre-

sença.  

 

Equipo de Comunicação 
 

Comunidades 
 

Equipes Diretivas das 
obras 

 

Equipes coordenadores 

do MCM. 

2020 
 



Objetivo específico Estratégia Atividades Responsáveis Data 

Impulsionar a comunicação 
interna e externa 

 

  

 

  

 

Animar e motivar as comuni-
dades para que enviem noti-
cias fotos e vídeos de mo-

mentos significativos na vida 
e tarefa confiada 

 

  

 

  

 

  

 

Boletim da Congregação 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Boletim 

Latino-americano 
 

  
Artigos sobre as Mesas Fraternas - 

Secretariado 

Março -  
Brasil /México 
 

Junho -    Equador /    

Venezuela 
 

Setembro    Brasil /

México 
 

Dezembro 

Equador /    Venezuela  
 

Sandra Rizzolis e     
Adriana     Zurita 

 
Comunidades, MCM, 

Equipes diretivas 
 

Até 10 fevereiro 
  
 

Até 10 maio 
 

  
Até 10 Agosto 
 

  
Até 10 novembro 
 

  
Cada trimestre 
 

  

Cada trimestre 

 



Avaliação e Seguimento 
 

Seguimento:  
Reuniões da Equipe mensais. 
 
 

Avaliação de equipe a cada 6 meses. 
 

Avalição com a família consolação uma vez ao ano por meio de questionários. 

Objetivo específico Estratégia Atividades Responsáveis Data 

 Criar comunhão com as        
províncias, comunidades e 
obras por meio dos canais 

de comunicação. 

Compartir noticia das paginas ofi-
ciais de outras províncias e Con-
gregação. 

 

Equipe de   Comunicação 

 
Durante o trienio 
 

 Fortalecer a comunhão com 
todas as irmãs da Província, 
por meio do grupo de What-

sApp, para facilitar e favore-
cer a integração e a partici-

pação de todas em um clima 
fraterno. 

Estabelecer os critérios para a co-
municação no grupo de  What-
sApp, para orientar e regulamentar 

a comunicação interna na Provín-
cia. 

1.Informativo 

2.Celebrativo: aniversários  

Equipe de   Comunicação 

 
Segundo semestre de 
2019 
 


