


Motivados a Comunicar 

Não tenhais medo!



8.000 horas dedicadas à Treinamentos Equipes



• Texto exemplo

• Texto exemplo

• Texto exemplo

RECONHECIMENTOS PÚBLICOS





Tornar acessível Treinamentos de nível elevado em prol do desenvolvimento 

humano. Ser um canal evolutivo para pessoas e ou empresas, instituições e 

comunidades que possam, através de nossos treinamentos, valorizar e 

capacitar o ser humano inserido nas corporações.

NOSSA MISSÃO



Comunicação - é uma palavra derivada do termo 
latino "communicare", que significa "partilhar, 
participar algo, tornar comum". Através da 
comunicação, os seres humanos e os animais 
partilham diferentes informações entre si, tornando 
o ato de comunicar uma atividade essencial para a 
vida em sociedade. 



Motivação – Que tem motivos, causa ou 
fundamentos.



Motivos ou causa para “Ação”.

Motivados a comunicar :

O que?

Como?

Onde?

Com quem ?

Por que?



“O que vos digo na escuridão, dizei-o à 

luz do dia; e o que se vos diz ao ouvido, 

proclamai-o do alto dos telhados.”

Mateus 10:27



1.Qual a missão da Pascom?
2.Qual o maior desafio da Pascom?



Comunicar esperança e confiança, no nosso tempo. 

(Is 43,5)

Não tenhais medo, que “EU” estou contigo.

O que comunicar?



Jesus, comunicava a Boa Nova.

“Quem beber da água que eu lhe 
der nunca mais terá sede. Ao 
contrário, a água que eu lhe der se 
tornará nele uma fonte de água a 
jorrar para a vida eterna". 

João 4/14



Jesus – se comunicava 
metaforicamente através de parábolas.
Com o objetivo de comunicar a força 
humilde do Reino não diminuindo a sua 
urgência mas como forma 
misericordiosa que deixa ao ouvinte o 
espaço e a liberdade do acolhimento.

Comunicação Jesus!



Empatia 

Alegria 

Entusiasmo

Prudência 

Clareza 

Como Comunicar?





Prudência – Somos a voz da Igreja! 







Onde Comunicar ? 



Com quem ? 



Por que comunicar ? 

“Para sermos faróis na 
escuridão deste mundo, que 
iluminam a rota e abrem novas 
sendas de confiança e 
esperança.’

Papa Francisco 



AGRADECEMOS PELA
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