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1. O contexto digital



1990



2010









Na cultura digital, surgem “novas 
formas de relação social, que 
são fruto de uma série de mudanças 
históricas, mas que não poderiam 
desenvolver-se sem a internet”.

Manuel Castells, 2005









Significação pessoal



Relação inter-pessoal



Organização social



“... no mundo 
de hoje, sujeito 
a rápidas 
mudanças e 
agitado por 
questões de 
grande 
relevância 
para a vida 
da fé...” (2013)



Viemos de uma prática pastoral secular, 
em que a Igreja era o único ponto de 
referência da cultura. (...) Mas não 
estamos mais nessa época. Ela passou. 
Não estamos na cristandade, não mais. 
Hoje, não somos mais os únicos que 
produzem cultura, nem os primeiros, 
nem os mais ouvidos. Precisamos, 
portanto, de uma mudança de 
mentalidade pastoral.

Francisco, 2014



2. “Inculturação digital”



Pela inculturação, a Igreja “introduz os 
povos com as suas culturas na sua própria 
comunidade”, porque “cada cultura oferece 
formas e valores positivos que podem 
enriquecer o modo como o Evangelho é 
pregado, compreendido e vivido” (EG 116).



“A comunicação é uma conquista mais 
humana do que tecnológica. Portanto 
haverá alguma coisa, no ambiente digital, 
que nos ajuda a crescer em humanidade 
e na compreensão recíproca?” (2014).



1. Síntese
“Os bits fazem com que a matéria 
seja mais maleável do que os 
átomos” (Kerchkove, 2009)

Descontextualização-recombinação 
(Kerchkove, 2009) → manipulação

Novas linguagens e imaginários

“Disponível por toda a parte, 
difícil de proteger, impossível 
de controlar” (Gensollen, 2010)



2. Conexão

“Desenvolvimento do jogo comunicativo 
não pertence a uma entidade central, 
mas ao organismo-rede” (Lemos, 2008)

Mutação da relação com o conhecimento 
e com o Outro (Verón, 2012)

Enfraquecimento das instâncias 
mediadoras, descentralização das 
instituições → autoridade?

“Vínculos fracos”, “aldeias globais” 
→ comunidade? 



3. Ubiquidade

Em toda a parte ao mesmo tempo

A especificidade “está expressa 
não no último W (Web), mas sim 
nos dois primeiros (World Wide)” 
(Verón, 2012)

Velocidade e alcance, 
capilaridade e amplificação 
→ mobilidade



4. Autonomia

Emancipação da autoria 
(Miroshnichenko, 2013)

Usuário controla a “chave” entre 
público e privado (Verón, 2012). 

Autocomunicação de massa 
(Castells, 2013)

“O amador ocupa o espaço livre 
entre o profano e o especialista” 
(Flichy, 2010) → participação



Virtual?



“Nestes dias, a Polônia quer ser o rosto 
sempre jovem da Misericórdia. A partir desta 
terra, com vocês, e também unidos a tantos 
jovens que hoje não podem estar aqui, mas 
que nos acompanham através dos 
vários meios de comunicação, todos 
juntos faremos desta jornada uma verdadeira 
festa jubilar, neste Jubileu da Misericórdia.”

Cerimônia de acolhida JMJ 2016







“O ambiente digital não é um mundo 
paralelo ou puramente virtual, mas faz 
parte da realidade cotidiana de muitas 
pessoas, especialmente dos mais jovens. 
As redes sociais são o fruto da interação

humana, mas, por sua 
vez, dão formas novas 
às dinâmicas da 
comunicação que cria 
relações.” (2013)



Antissocial?













“Quando as pessoas trocam informações, já 
estão a partilhar-se a si mesmas (...) No mundo 
digital, transmitir informações significa com 
frequência sempre maior inseri-las numa rede 
social, onde o conhecimento é partilhado no 
âmbito de intercâmbios pessoais.” (DMCS 2011).



“Particularmente a internet pode oferecer 
maiores possibilidades de encontro e de 
solidariedade entre todos; e isto é uma 
coisa boa, é um dom de Deus” (DMCS 2014).



“Fake news” 
e a verdade 
relacional



“Objeto de discussão e debate.”

“Desinformação transmitida 
online ou nos meios de 
comunicação tradicionais.”

“Informações infundadas, 
baseadas em dados inexistentes 
ou distorcidos, que tendem 
a enganar e até manipular 
o destinatário.”



Desordem informacional

FALSO NOCIVO

Relatório do Conselho da Europa sobre 
“Desordem informacional” (2017)



Mis-
informação
Falsa conexão;
Conteúdo 
enganoso;
Sem intenção 

de prejudicar.

Desordem informacional

FALSO NOCIVO

Relatório do Conselho da Europa sobre 
“Desordem informacional” (2017)





Mis-
informação
Falsa conexão;
Conteúdo 
enganoso;
Sem intenção 

de prejudicar.

Des-
informação
Contexto ou 
conteúdo falso 
ou manipulado. 
Tem intenção
de prejudicar.

Desordem informacional

FALSO NOCIVO

Relatório do Conselho da Europa sobre 
“Desordem informacional” (2017)





Mis-
informação
Falsa conexão;
Conteúdo 
enganoso;
Sem intenção 

de prejudicar.

Má-
informação
Base real, edição 
manipulada;
Vazamentos;
Assédios;
Discursos de 
ódio.

Des-
informação
Contexto ou 
conteúdo falso 
ou manipulado. 
Tem intenção
de prejudicar.

Desordem informacional

FALSO NOCIVO

Relatório do Conselho da Europa sobre 
“Desordem informacional” (2017)







http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16430362/video-falso-de-obama-chama-atencao-para-deep-fake-news.html




O que fazer?
“Desejo convidar a que se 
promova um jornalismo de 
paz (...) um jornalismo feito 
por pessoas para as pessoas 
e considerado como serviço 
a todas as pessoas, 
especialmente àquelas –
e no mundo, são a maioria –
que não têm voz.”









Discernimento profundo 
e cuidadoso: “Desmascarar uma 
lógica, que se poderia definir como 
a ‘lógica da serpente’ (...) Confronto 
sadio com outras fontes de 
informação (que poderia colocar 
positivamente em discussão os 
preconceitos e abrir para 
um diálogo construtivo).”

3 níveis...







O que está 
acontecendo?

O que estou 
vendo?

Ouvindo? 
Lendo?



O que 
realmente

está 
acontecendo?

Quem perde?
Quem ganha?



Que diferença 
isso faz?

Que valores 
cristãos essa 

experiência 
midiática 

apoia 
ou ignora?



Que diferença 
eu posso 

fazer?
Que resposta 

parece 
apropriada 

à luz 
da minha fé 

cristã?



News literacy

Alfabetização midiática

Educomunicação

“Formar para a informação”
“Conscientizar para a comunicação”



Três saberes
1. Saber escolher

(examinar, priorizar, decidir)

2. Saber ler 
(interpretar, refletir, desvendar)

3. Saber escrever
(reescrever, inscrever-se, engajar-se)



Beleza

Bem comum

Verdade



Sentido “relacional” da verdade

Absoluta (sem vínculos) x Relativa (“eu”)



“A verdade é um encontro, 
um encontro entre pessoas. 
A verdade não se faz em 
laboratório. (Faz-se na vida, 
buscando Jesus para 
encontrá-lo.)”

Encontro com o pastor evangélico 
Giovanni Traettino, em Caserta, 28/07/2014



“Libertação da falsidade e 
busca do relacionamento: 
eis aqui os dois ingredientes 
que não podem faltar, para 
que as nossas palavras e os 
nossos gestos sejam 
verdadeiros, autênticos 
e fiáveis.”



“A verdade não se 
alcança autenticamente 
quando é imposta como 
algo de extrínseco e 
impessoal; mas brota de 
relações livres entre as 
pessoas, na escuta 
recíproca.”



“Para discernir a verdade, é 
preciso examinar aquilo que 
favorece a comunhão e 
promove o bem e aquilo 
que, ao invés, tende a isolar, 
dividir e contrapor. (...) 
A partir dos frutos, 
podemos distinguir a 
verdade dos vários 
enunciados.”



“Não se acaba jamais de 
procurar a verdade (...) 
De fato, uma argumentação 
impecável pode basear-se 
em fatos inegáveis, mas, se 
for usada para ferir o outro 
e desacreditá-lo à vista 
alheia, por mais justa que 
apareça, não é habitada 
pela verdade.”



44º Dia Mundial das Comunicações Sociais (2010)
4. “O sacerdote e a pastoral no mundo digital:

as novas mídias a serviço da Palavra”



“Um âmbito vasto e delicado da 
pastoral como é o da comunicação e do 
mundo digital (...) oferece ao sacerdote 
novas possibilidades para exercer o seu 
serviço à Palavra e da Palavra.”



“Hoje, para dar respostas adequadas a estas questões 
no âmbito das grandes mudanças culturais (...): 
▪ capacidade de expressão praticamente ilimitada;
▪ perspectivas e concretizações notáveis ao 

incitamento paulino: ‘Ai de mim se não anunciar 
o Evangelho!’ (1Cor 9, 16);

▪ aumenta a responsabilidade do anúncio;
▪ compromisso mais motivado e eficaz.



“Quanto mais intensas forem as relações criadas 
pelas modernas tecnologias e mais ampliadas 
forem as fronteiras pelo mundo digital, tanto mais 
será chamado o sacerdote a ocupar-se disso 
pastoralmente, multiplicando o seu empenho 
em colocar as mídias a serviço da Palavra.”



“Aos presbíteros é pedida a capacidade de 
estarem presentes no mundo digital em 
constante fidelidade à mensagem 
evangélica, para desempenharem o próprio 
papel de animadores de comunidades, que 
hoje se exprimem cada vez mais frequentemente 
através das muitas ‘vozes’ que surgem do mundo 
digital, e anunciar o Evangelho.”



Através dos meios modernos de comunicação, o 
sacerdote poderá dar a conhecer a vida da Igreja e 
ajudar as pessoas de hoje a descobrirem o rosto de 
Cristo, conjugando o uso oportuno e competente 
de tais meios – adquirido já no período de formação 
– com uma sólida preparação teológica e uma 
espiritualidade sacerdotal forte, alimentada 
pelo diálogo contínuo com o Senhor.”



“A tarefa de quem opera, como 
consagrado, nas mídias é aplainar a estrada 
para novos encontros, assegurando sempre 
a qualidade do contato humano e a 
atenção às pessoas e às suas verdadeiras 
necessidades espirituais.”



5. Postura ética em rede











É verdadeiro? É bom? É belo?



Decálogo 
ético-digital
1. O privado é 
passado: não há 
segredo, 
não há controle. 
Pense antes de postar.



2. 
Tudo o que você 
publicar poderá 
ser usado contra 
você: no passado 
e no futuro.



3. 
“Minha vida, minhas 
regras”: respeite a 
privacidade e a 
intimidade dos outros.
A imagem é sagrada.



4. 
Diga-me o que curtes, 
e te direi quem és.



5. 
Em debates em rede, 
não há vencedores.



6. 
O não dito é 
melhor do que 
o mal-dito.





7. 
O bom senso é 
melhor do que 
o senso comum.



8. 
Na dúvida, 
não publique!



9. 
As redes não 
são o mundo, 
o mundo não 
cabe nas redes.



10. 
Deserto digital: 
desconecte-se.



6. “Estilo cristão digital”



“Existe um estilo 
cristão de presença 
também no mundo 
digital: traduz-se 
numa forma de 
comunicação honesta 
e aberta, responsável 
e respeitadora do 
outro.” (DMCS 2011).



“Comunicar o Evangelho 
através das novas mídias 
significa não só inserir 
conteúdos declaradamente 
religiosos nas plataformas 
dos diversos meios, mas 
também testemunhar 
com coerência – no próprio 
perfil digital e no modo de 
comunicar – escolhas, preferências, juízos que sejam 
profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo 
quando não se fala explicitamente dele” (2011).



“O testemunho cristão não se 
faz com o bombardeio de 
mensagens religiosas, mas 
com a vontade de se doar aos 
outros através da disponibilidade 
para se deixar envolver, 
pacientemente e com 
respeito, nas suas questões e 
nas suas dúvidas, no caminho de 
busca da verdade e do sentido 
da existência” (2014).





Encontro
Escuta
Diálogo



“O pregador deve 
também pôr-se à 
escuta do povo, para 
descobrir aquilo que os 
fiéis precisam de ouvir. 
Um pregador é um 
contemplativo da 
Palavra e também um 
contemplativo do 
povo. (...) Nunca se deve 
responder a perguntas 
que ninguém se põe.”
(EG 154-155)





Encontro



“Entre uma Igreja acidentada que sai pela estrada 
e uma Igreja doente de autorreferencialidade, 
não hesito em preferir a primeira. E quando falo 
de estrada penso nas estradas do mundo onde 
as pessoas vivem (...). Entre estas estradas estão 
também as digitais, congestionadas de 
humanidade, muitas vezes ferida” (DMCS 2014). 



“O bom samaritano não só 
se faz próximo, mas cuida do 
homem que encontra quase 
morto ao lado da estrada. 
Jesus inverte a perspectiva: 
não se trata de reconhecer 
o outro como um semelhante 
meu, mas da minha capacidade 
de me fazer semelhante ao 
outro” (DMCS 2014)





eu-vangelização...
sem o outro, contra o outro ou com o outro?



Diálogo



“A Igreja faz-se palavra, 
faz-se mensagem, faz-se 
colóquio” (n. 38) em um 
“esforço comunicativo 
universal” (n. 36).

“A este impulso interior 
da caridade, que tende a 
fazer-se dom exterior, 
daremos o nome, hoje 
comum, de diálogo” (n. 37).



Qualidades do diálogo 

1. Clareza: revisão de todas as formas da nossa 
linguagem: compreensível, popular e digna.

2. Mansidão: o diálogo não é orgulhoso nem 
ofensivo. Não é imposição. É pacífico, paciente 
e generoso. 

3. Confiança: tanto na eficácia da palavra-
convite, como na receptividade do interlocutor. 

4. Prudência: pedagógica, atende às condições 
psicológicas e morais de quem ouve, e à 
sensibilidade alheia, para não sermos 
desagradáveis nem incompreensíveis.





“Ponhamos em 
evidência 
primeiramente 
o que nos é 
comum, antes 
de insistirmos no 
que nos divide.”
Ecclesiam suam, n. 61



Concluindo para começar...



“A presença da Igreja no ambiente 
digital é incentivada por ser um 
lugar de testemunho e anúncio 
do Evangelho (...) A cultura 
participativa e colaborativa, 
sobretudo com as redes sociais 
digitais, pede uma revisão dos 
métodos pastorais” (n. 175, 182).



O desafio de Aparecida
“As redes não se encheram de peixes: 
transformaram-se em comunidade (...) 
Que Ela transforme as ‘redes’ da vida de vocês 
– redes de amigos, redes sociais, redes materiais 
e virtuais – em algo mais significativo: que se 
convertam numa comunidade (...), comunidades 
que são luz e fermento de uma sociedade mais 
justa e fraterna” (Papa Francisco, 2017).



Obrigado!
m.sbar@yahoo.com.br

/msbardelotto


