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"AS REDES SOCIAIS: PORTAIS DE VERDADE E DE FÉ; NOVOS
ESPAÇOS DE EVANGELIZAÇÃO" - TEMA DA MENSAGEM DO PAPA
PARA O DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
2013-01-24 Radio Vat icana

Foi hoje publ icada a Mensagem do Papa Bento XVI para a Jornada Mundial  das
Comunicações Sociais.  A Mensagem deste ano de 2013 tem como tema -  as redes sociais:
portais de verdade e de fé;  novos espaços de evangel ização .  Às redes socias se refere o
Santo Padre,  desde logo, considerando-as como espaços que contr ibuem para favorecer
formas de diálogo e debate que, se real izadas com respei to e cuidado pela pr ivacidade,
com responsabi l idade e empenho pela verdade, podem reforçar os laços de unidade entre
as pessoas e promover ef icazmente a harmonia da famíl ia humana.

O desenvolv imento das redes sociais requer dedicação: as pessoas envolvem-se nelas
para construir  re lações e encontrar amizade, buscar respostas para as suas questões,
divert i r -se,  mas também para ser est imuladas intelectualmente e part i lhar competências e
conhecimentos.  Assim as redes sociais tornam-se cada vez mais parte do própr io tecido
da sociedade enquanto unem as pessoas na base destas necessidades fundamentais.
Por isso, as redes sociais são al imentadas por aspirações radicadas no coração do
homem. O desaf io,  que as redes sociais têm de enfrentar,  é o de serem verdadeiramente
abrangentes:  então benef ic iarão da plena part ic ipação dos f ié is que desejam part i lhar a
Mensagem de Jesus e os valores da dignidade humana que a sua doutr ina promove.

O Santo Padre af i rma ainda que a capacidade de ut i l izar as novas l inguagens requer-
se não tanto para estar em sintonia com os tempos, como sobretudo para permit i r  que
a r iqueza inf in i ta do Evangelho encontre formas de expressão que sejam capazes de
alcançar a mente e o coração de todos. No ambiente digi ta l ,  a palavra escr i ta aparece
muitas vezes acompanhada por imagens e sons. Uma comunicação ef icaz,  como as
parábolas de Jesus, necessi ta do envolv imento da imaginação e da sensibi l idade afect iva
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daqueles que queremos convidar para um encontro com o mistér io do amor de Deus. Al iás
sabemos que a t radição cr istã sempre foi  r ica de sinais e símbolos:  penso, por exemplo,
na cruz,  nos ícones, nas imagens da Virgem Maria,  no presépio,  nos v i t ra is e nos quadros
das igrejas.  Uma parte consistente do patr imónio art íst ico da humanidade foi  real izado por
art istas e músicos que procuraram expr imir  as verdades da fé.

E o Papa Bento XVI conclui  a sua Mensagem considerando que no ambiente digi ta l ,
existem redes sociais que oferecem ao homem actual  oportunidades de oração, meditação
ou part i lha da Palavra de Deus. Mas estas redes podem também abr i r  as portas a outras
dimensões da fé.  Na real idade, muitas pessoas estão a descobr i r  – graças precisamente
a um contacto in ic ia l  fe i to on l ine – a importância do encontro directo,  de exper iências
de comunidade ou mesmo de peregr inação, que são elementos sempre importantes no
caminho da fé.  Procurando tornar o Evangelho presente no ambiente digi ta l ,  podemos
convidar as pessoas a v iverem encontros de oração ou celebrações l i túrgicas em lugares
concretos como igrejas ou capelas.  Não dever ia haver fa l ta de coerência ou unidade
entre a expressão da nossa fé e o nosso testemunho do Evangelho na real idade onde
somos chamados a v iver,  seja ela f ís ica ou digi ta l .  Sempre e de qualquer modo que nos
encontremos com os outros,  somos chamados a dar a conhecer o amor de Deus até aos
conf ins da terra.  (RS)

Nota:  Mensagem integral  no campo Mensagens, Homil ias,  Documentos deste s i te.


