
o “mooD”?  
SuSSurro De uma BriSa SuaVe   

“Giant Global 
Graph”, o “Dia-

grama global gi-
gante” é um termo 
cunhado em  2007 
por Tim Berners 
Lee, inventor do 
World Wide Web, 
para descrever a 

mutação ocorrida na Rede depois do ad-
vento da web semântica e a explosão dos 
social network. Por “diagrama” se entende 
um nível abstrato de representação das re-
lações sociais que os usuários determinam 
por meio de sua interação na web. Na lógica 
do “Diagrama global gigante” (GGG) a tro-
ca de informações e documentos entre os 
usuários da Rede não é central, como ocor-
ria nos anos 90, mas é fundamental o va-
lor que eles assumiram na relação entre os 
cybernautas. É uma busca de sentido que 
se insere onde antes havia simplesmente 
uma troca de noções. 

Inserir-se em um tecido relacional assim 
profundo e rígido, como o criado pela web, 
sobretudo para as últimas gerações, signi-
fica entrelaçar também as questões funda-
mentais da vida e do seu sentido, que se en-
caixaria de maneira coerente com a lógica 
da Rede. “Internet – explica ir. Angela Ann 
Zukowksi, de Dayton, uma pioneira da pas-
toral midiática eletrônica – é um diálogo que 
permite partilhar bens espirituais, segundo a 
lógica do mercado .” As regras do jogo, por-
tanto, requerem agir segundo as estratégias 
da busca-oferta, mesmo que se tenha de fa-
zer isso com realidades espirituais, mesmo 
que se tenha a impressão de que haja uma 

oferta superabundante de propostas pas-
torais on line, que não têm, por base, uma 
precisa busca dos usuários. Internet pode se 
transformar em “porta da fé” e se tornar, an-
tes de tudo, lugar de testemunho credível em 
resposta aos prejuízos e críticas que entrela-
çam a relação midiática eletrônica. O “mood” 
(estado de ânimo), para usar uma linguagem 
técnica de quem atua profissionalmente nos 
social network, não pode ser aquele dos 
tons vivazes, mas do ingresso humilde num 
tecido já hipersensível pela falta de materia-
lidade. “Sussurro de uma brisa suave” suge-
ria Bento XVI na mensagem “Redes Sociais: 
portas de verdade e de fé; novos espaços de 
evangelização “, recordando como Deus se 
revela ao profeta Elias. 

Como evitar, porém, a ingênua ilusão de 
que uma interação em Rede, mesmo que ca-
racterizada por conteúdos religiosos ou tes-
temunhos de fé, equivala, automaticamente, 
a uma obra de evangelização? A estratégia 
mais interessante, hoje, para responder a 
este equívoco parece aquela mistura entre 
as relações mediatas da eletrônica e os en-
contros presenciais. 

Propõe-se a busca na Rede para sugerir 
um encontro presencial, e propõe-se uma 
experiência ao vivo para depois dar conti-
nuidade ao contato através do correio ele-
trônico ou os social network. Trata-se de um 
itinerário interessante a ser explorado, que 
pressupõe, porém, uma certa proximidade 
física entre quem faz a proposta pastoral e 
quem acolhe a oferta, com o objetivo de es-
tabelecer uma relação mais completa possí-
vel em todas as suas dimensões, também a 
eletrônica. 
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