
DIA DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 
a porta como passagem rumo a outros espaços 

 
 
 
A Mensagem pelo 47º  Dia mundial das comunicações sociais (12 de maio de 2013) intitulada: Redes 
Sociais: portas de verdade e de fé, novos espaços de evangelização, depois da renúncia do 
ministério petrino de Bento XVI, adquire força nova, especialmente com a metáfora da “porta”, 
evidenciada no título.  De fato, a porta simboliza algo diferenciado em relação à Mensagem, 
significando descontinuidade, limite de passagem para ir de um lugar a outro, ponto de acesso a 
outro tipo de relação. 
 

Ao lê-la pela primeira vez, imediatamente se percebe, na Mensagem, o convite do Papa para que se 
assuma o desafio que as redes sociais colocam à Igreja e à sua missão, bem como a continuidade 
desta com as mensagens precedentes. Bento XVI nos 
apresenta um critério positivo das novas tecnologias 
comunicativas e aponta para os social network que 
representam a transformação da comunicação com um 
impacto sobre a percepção de si, da realidade, das 
relações.  No mundo digital, as relações não são apenas 
virtuais, mas reais, porque as redes sociais são «parte da 
realidade cotidiana de muitas pessoas, especialmente dos 
mais jovens», um ambiente em que é preciso «esforçar-se 
para sermos autênticos» e onde, «em última instância, se 
comunica a si mesmo».  
 

Bento XVI nos convida a valorizar o potencial das redes sociais para a promoção e o 
desenvolvimento humano e da solidariedade. E contemporaneamente nos solicita a melhorar a 
«capacidade de utilizar as novas linguagens não só para estar de acordo com os tempos», mas para 
estarmos aptos a uma comunicação eficaz em que, texto, imagens, som, rapidamente envolvam 
emotiva e intelectualmente, recordando que «é necessário, porém, que se reflita e discuta, com 
argumentação lógica e persuasão não agressiva ». Se no ambiente digital se elevam «vozes com 
tons demasiados inflamados  e conflituosos», os crentes são convidados a recordarem «que Elias 
reconheceu a voz de Deus no “sussurro de uma leve brisa”» e não no vento impetuoso do 
sensacionalismo.  
 

A Mensagem deste ano dá um passo à frente em relação às dos anos anteriores, mesmo sendo 
continuidade das mesmas. As novas tecnologias, de fato, são reconhecidas como «dom para a 
humanidade» (2009), «um instrumento indispensável» (2010),  também se «mudam a comunicação 
em si mesma e o modo de comunicar» (2011). Além disso, «as redes sociais são o ponto de partida 
da comunicação para muitas pessoas que buscam conselhos, sugestões, informações, respostas. A 
Rede está se tornando sempre mais o lugar das perguntas e das respostas » (2012) e, sobretudo, se 
percebe que «a cultura das redes é gerada pelos usuários, a troca de informações pode se tornar 
comunicação, amizade, conexão, comunhão» (2013).  
 

Web, internet, twitter, facebook, blog são termos que entraram em nossa linguagem cotidiana porque, 
de fato, como Paulinas, não podemos prescindir dos mesmos no exercício de nossa missão. Porém, 



não são apenas termos da moda: são um novo modo de estar juntos, de partilhar ideias, de 
manifestar a nossa autenticidade, de fazer comunhão.  

Pelo carisma, Paulinas e Paulinos, em plena colaboração e 
partilha entre eles, desde 2006, na Itália, dedicam maior 
atenção à Mensagem e ao Dia mundial das comunicações 
(notoriamente transcurados) através da Semana da 
comunicação, confiando aos Centros culturais e às Livrarias 
São Paulo e Paulinas o empenho de organizar eventos e 
manfestações culturais centrados sobre o tema do Dia.   
 

Todos os anos, em 50 cidades italianas, são organizados 
eventos voltados para grupos específicos: convenções para 
todos, encontros para professores, catequistas, agentes de 
pastoral e animadores culturais, laboratórios musicais e 
momentos celebrativos. Mas também itinerários didáticos 
para alunos dos cursos primário e secundário, com os já 
famosos happy book ou merenda na livraria.  

 
Em estreita ligação com a Semana, organizamos o Festival itinerante promovido em colaboração 
com uma diocese, individuada ano a ano, caracterizando, concretamente, o empenho da pastoral 
da comunicação das nossas congregações. De acordo com o bispo e através dos Conselhos da 
comunicação da diocese escolhida previamente, são promovidas iniciativas na localidade para 
“celebrar” o cada vez mais complexo mundo da comunicação e para ajudar as pessoas a não 
viverem fora dessa realidade. 
 

As dioceses em que foram desenvolvidas as edições do Festival  foram: Salerno (2006), Bari, 
Brescia, Alba, Caserta, Padova, Caltanissetta, Avezzano (2013). Em cada edição do Festival, a 
programação dos eventos é voltada para os 5 Caminhos da comunicação: o Caminho do 
conhecimento, que refuta a relação entre a pluralidade dos saberes e a comunicação; o Caminho 
da beleza, que se manifesta através do mundo da arte; o Caminho das linguagens, que aprofunda 
as múltiplas faces antropológicas, tecnológicas e sociais dos mídia; o Caminho da solidariedade, 
que explora as formas de relação e partiilha comunicadas mediante o voluntariado; o Caminho da 
agregação, proposto como a festa da comunhão, qual fruto natural de uma comunicação profunda 
e autêntica.  
 

Para maiores informações, consultar o site: http://www.settimanadellacomunicazione.it/  
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