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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal interpretar o pensamento do Papa 

Francisco de como a Igreja Católica precisa nestes tempos atuais se comunicar com o 

mundo, a cultura, a sociedade, as religiões e igrejas, bem como sua sugestão de como as 

diferentes comunidades seculares precisam se comunicar para fomentar a paz e a 

harmonia numa política de comunhão. Para isso, a pesquisa se propôs estudar com a 

ajuda de comentadores a mensagem de Francisco datada de 8 de maio de 2016, por 

ocasião do 50º. Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem como tema; 

“Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo”. Foram pesquisados documentos 

publicados pelo Concílio Vaticano II e pela igreja católica no Brasil, entre outras obras. 

A presente pesquisa fez análise de estudo na mensagem de Francisco e conseguiu quase 

que um resumo, porém, fazendo destaques na perspectiva da dimensão entre religião e 

política e acrescentando comentadores. Assim, criaram-se três partes principais: a 

necessidade de sair do isolamento e comunicar-se com todos; a importância do uso 

correto das redes sociais para a promoção do bem comum; a linguagem da política e da 

diplomacia inspirada na misericórdia. Obteve-se assim, um conteúdo que extrapola o 

meio religioso e fique mais fácil de dialogar com o meio secular. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Francisco; comunicação; misericórdia; vida; dignidade. 

 

ABSTRACT: The main purpose of this paper is to interpret the thinking of Pope 

Francis on how the Catholic Church needs in these modern times to communicate with 

the world, culture, society, religions and churches, as well as his suggestion of how 

different secular communities need to be Communicate to foster peace and harmony in 

a policy of communion. For this, the research proposed to study with the help of 

commentators the message of Francisco dated May 8, 2016, on the occasion of the 50th. 

World Communications Day, which has as its theme; "Communication and Mercy: a 

fruitful encounter". Documents published by the Second Vatican Council and the 

Catholic Church in Brazil were searched, among other works. The present research, 

made study analysis in the message of Francis and achieved almost a summary, 

however, making highlights from the perspective of the dimension between religion and 

politics and adding commentators. Thus, three main parts were created: the need to 

leave isolation and communicate with all; The importance of the correct use of social 
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networks for the promotion of the common good; The language of politics and 

diplomacy inspired by mercy. It was thus obtained content that extrapolated the 

religious medium and became easier to dialogue with the secular milieu. 
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Introdução 

Em 1963, o Papa Paulo VI publicou o Decreto Inter Mirifica, no qual 

instituía o “Dia Mundial das Comunicações Sociais”. Na verdade, trata-se da única data 

instituída pelo Concílio Vaticano II.
3
 

O decreto Inter Mirifica é o segundo dos dezesseis documentos publicados 

pelo Vaticano II. Aprovado a 4 de dezembro de 1963, assinala a primeira vez que um 

concílio geral da Igreja se volta para a questão da comunicação. De fato, este 

documento tem grande importância, muito mais pela sua forma do que por seu 

conteúdo. Pela primeira vez, um documento universal da Igreja assegura a obrigação e o 

direito de ela utilizar os instrumentos de comunicação social. Além disso, o Inter 

Mirifica também apresenta a primeira orientação geral da Igreja para o clero e para os 

leigos sobre o emprego dos meios de comunicação social. 

Todos os anos, no “Dia Mundial das Comunicações Sociais”, o bispo de 

Roma, envia uma proposta de reflexão e diálogo à Igreja e ao mundo em forma de 

mensagem. Nela pondera a necessidade de viver, propagar e respeitar os valores 

humanos e culturais. A data é celebrada sempre no domingo que antecede para os 

católicos a festa litúrgica de Pentecostes. 

Apesar de ser uma iniciativa da Igreja Católica, ela assume então, um 

caráter de um diálogo com vários setores da sociedade.  

 

“O Dia Mundial das Comunicações Sociais é uma ocasião propícia 

para comemorar o bem que a Igreja e a sociedade tentam realizar com 

a comunicação; para motivar e incentivar novas iniciativas, novos 

grupos e novas reflexões; para conscientizar sobre a necessidade de 

inserir-se na nova cultura da comunicação e promover sempre a vida e 

dignidade.” 
4
 

                                                 
3 DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Inter Mirifica. 04/12/1963. AAS 56 (1964). 
4 DOCUMENTOS DA CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Diretório de Comunicação da Igreja no 

Brasil. Documento 99. São Paulo: Paulinas, 2014, n 270. 
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Neste ano de 2016, o então bispo de Roma, o Papa Francisco, escolheu 

como tema da sua mensagem: “Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo”. 

Francisco apresenta a comunicação como um instrumento da misericórdia para a 

construção da paz e da harmonia entre todos, raças, culturas, povos e religiões. 

 A mensagem desse ano é a edição de número 50, portanto, exerce um 

significado maior. Além disso, a Igreja Católica vive o seu Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia. Assim, o objetivo principal da mensagem é propor uma reflexão sobre as 

sinergias profundas entre comunicação e misericórdia.
5
  

A proposta a seguir, portanto, é fazer um breve passeio e estudo pela 

mensagem de Francisco, quase que um resumo, porém fazendo destaques na perspectiva 

da dimensão entre religião e política e acrescentando comentadores. Assim, criou-se três 

partes principais, como ideias fundamentais do conteúdo da sua mensagem nesse ano de 

2016, destacando na mensagem, um conteúdo que extrapole o meio religioso e fique 

mais fácil de dialogar com o meio secular. 

 

1. A necessidade de sair do isolamento e comunicar-se com todos 

O primeiro ponto que o Papa Francisco ressalta em sua mensagem 

publicada em 8 de maio de 2016 é sobre a necessidade de abertura. Para isso, o Cristo é 

sempre o exemplo e motivação. E, para os cristãos particularmente Ele é o símbolo da 

boa comunicação; que vence e supera obstáculos, que respeita diferenças, interage e não 

exclui ninguém.
6
 Para Francisco é preciso que a Igreja se comprometa a comunicar o 

rosto de um Deus misericordioso a todos através da cultura da comunicação gerada 

pelas tecnologias. 

O Deus dos cristãos é comunicação por excelência. Ele é e era Palavra que 

se comunicou fazendo-se carne.
7
 Não é possível, portanto, que os cristãos se fechem ou 

deturpem sua identidade; nem mesmo usurpem da comunicação. 

                                                 
5 DOCUMENTOS DA CNBB. Comunicação e misericórdia: um encontro fecundo. Mensagem do Papa Francisco 

para o 50º. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Brasília: edições CNBB, 08/05/2016. 
6 Cf. TABORDA, Francisco. Em las fuentes de la vida Cristiana. Una teologia del bautismo-confirmación. 

Santander: Sal Terrae, 2013, p. 28. 
7 Cf. Jo 1, 1-3 
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É sempre importante discernir o que se diz e o modo com que se diz, cada 

palavra e cada gesto. Num mundo tão vítima de agressão e violência, é preciso 

expressar sem medo a verdade, mas com a ternura e a compaixão que se aprende de 

Deus.
8
  

Deus é amor, e o amor, por sua natureza é comunicação, leva a abrir-se e 

não a se isolar. Os filhos de Deus são chamados a se comunicar com todos, não apenas 

ao seu grupo, sem exclusão. Comunicar bem e com conteúdo é importante, pois, a 

comunicação verdadeira pode sustentar as pessoas em meio aos seus sofrimentos, rumo 

à dignidade da vida. Dar boa substância às palavras. Comunicar com verdade e caridade 

exige testemunho pelas palavras e pelas atitudes.
9
 

O orgulho, o preconceito e o egoísmo provoca fechamento e rupturas, a 

comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão, 

enriquecendo assim a sociedade e a vida. Vive-se atualmente num mundo repleto de 

incompreensões, assim, as palavras podem construir pontes entre as pessoas, as 

famílias, os grupos sociais, os povos, as igrejas, as religiões, etc.
10

 Isto é perfeitamente 

possível no ambiente físico e no ambiente digital.  

Palavras e ações ajudam pessoas de boa vontade a saírem de círculos 

viciosos de condenações e vinganças que mantém indivíduos e nações prisioneiros, 

principalmente quando se emite mensagens de ódio. A boa palavra gera comunhão, 

mesmo quando se esforça para não ser omisso e com firmeza condenar o mal, mas 

nunca se pode jamais romper o relacionamento e a comunicação. 

Vários motivos são hoje causas de ressentimentos entre as pessoas. Assim, 

muitos já não se comunicam mais e por isso também não convivem e não se 

reconciliam, principalmente alguns povos. Em pleno século XXI, ano de 2016 é preciso 

restaurar a paz e a harmonia entre diferentes comunidades rompidas pelo egoísmo. 

A misericórdia que Francisco busca no Evangelho de Jesus Cristo é uma 

proposta de capacidade de implementar um novo modo de falar e dialogar. Essa mesma 

tentativa é defendida fora do âmbito religioso: “A misericórdia não é uma obrigação. 

Desce do céu como o refrigério da chuva sobre a terra. É uma dupla bênção: abençoa 

                                                 
8 Cf. JOSAPHAT, Carlos. Vaticano II: a Igreja aposta no amor universal. São Paulo: Paulinas, 2014, p 26. 
9 Cf. SPADARO, Antonio. Ciberteologia: pensar o cristianismo nos tempos da rede. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 

180. 
10

 Cf. RIBEIRO. Claudio de Oliveira. Pluralismo e libertação. São Paulo: Paulinas, 2014, p. 152. 
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quem a dá e quem a recebe”.(SHAKESPEARE, W. O mercador de Veneza. 2007. Ato 

IV. Cena I). 

 

2. A importância do uso correto das redes sociais para a promoção 

do bem comum 

 

Não é a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica ou não, 

mas o coração das pessoas e a sua capacidade de fazer bom uso dos meios ao seu dispor. 

As redes sociais são capazes de favorecer as relações e promover o bem da 

sociedade, mas também podem levar a uma maior polarização e divisão entre as pessoas 

e os grupos, como tem acontecido. 

O ambiente digital, tais como: e-mails, sms, redes sociais, chat, etc., 

funcionam hoje quase que como uma praça; um lugar de encontro. No encontro se pode 

acariciar ou ferir, realizar uma discussão proveitosa ou um linchamento moral.  

Comunicação implica diálogo e somente o diálogo ajuda o diferente a se 

conhecer melhor e consequentemente se compreender. “O diálogo elimina as formas de 

fechamento e desprezo e compromete ao fracasso as formas de violência e 

discriminação”.(BULA PAPAL. Misericordiae Vultus, 2015, n 23). 

As redes sociais são capazes de favorecer as relações e promover o bem da 

sociedade, mas podem também levar a uma maior polarização e divisão entre as pessoas 

e grupos: 

 

“Em rede, também se constrói uma verdadeira cidadania. O acesso às 

redes digitais implica uma responsabilidade pelo outro, que não vemos 

mas é real, tem a sua dignidade que deve ser respeitada. A rede pode 

ser bem utilizada para fazer crescer uma sociedade sadia e aberta à 

partilha.” 
11

 

 
 

É uma grande responsabilidade administrar o alargamento de horizontes 

que a comunicação e seus instrumentos criaram. Quase que não existe mais distância 

física, mas é preciso que haja proximidade. Comunicação não pode favorecer a morte e 

a divisão: “Num mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar com 

                                                 
11FRANCISCO. Papa. Mensagem para o 50º. Dia mundial das comunicações sociais. (Parágrafo 08, 2016) 
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misericórdia significa contribuir para a boa, livre e solidária proximidade entre os 

filhos de Deus e irmãos em humanidade”.(FRANCISCO, Papa. Mensagem para o 50º. 

Dia mundial das comunicações sociais. Parágrafo 09, 2016) 

Os agentes da comunicação precisam ser constantes amantes da verdade 

em favor do bem comum, incentivando a fraternidade e a solidariedade entre os povos e 

denunciando tudo o que seja motivo de morte. 

Para Francisco, justificando o tema da mensagem 2016, o encontro entre a 

comunicação e a misericórdia só será fecundo na medida em que gerar uma 

proximidade que cuida, conforta, cura, acompanha e faz festa.
12

 

Consequentemente, os meios de comunicação, em suas produções, 

poderiam ter mais coragem de criar uma nova cultura de audiência, se comprometendo 

com a paz e divulgando todas as iniciativas que defenda o direito à vida.
13

 

 

3. A linguagem da política e da diplomacia inspirada na misericórdia 

  

Para Francisco, a linguagem da política e da diplomacia, tão ameaçada e 

desfigurada hoje em dia, também pode se deixar inspirar pela virtude da misericórdia, 

pois, essa nunca dá nada por perdido: 

 

“Faço apelo sobretudo àqueles que têm responsabilidades 

institucionais, políticas e de formação da opinião pública, para que 

estejam sempre vigilantes sobre o modo como se exprimem a respeito 

de quem pensa ou age de forma diferente e ainda de quem possa ter 

errado. É fácil ceder à tentação de explorar tais situações e, assim, 

alimentar as chamas da desconfiança, do medo, do ódio. Pelo 

contrário, é preciso coragem para orientar as pessoas em direção a 

processos de reconciliação, mas é precisamente tal audácia positiva e 

criativa que oferece verdadeiras soluções para conflitos antigos e a 

oportunidade de realizar uma paz duradoura.” 
14

 

 

Francisco como sempre abre as portas da instituição, revela suas sombras e 

não teme a entrada da luz. Em sua mensagem ele também adverte bispos e padres a 

nunca expressarem o orgulho soberbo do triunfo sobre um inimigo, nem usar a arma da 

humilhação ou classificar as pessoas como pecadoras ou descartáveis. 

                                                 
12 FRANCISCO. Papa. op. cit. (11). Parágrafo 09. 
13FRANCISCO. Papa. Reflexões na esperança. São Paulo: Loyola, 2014, p.23.  
14FRANCISCO. Papa. op. cit. (11). Parágrafo 05. 
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O dom e a prática da misericórdia, segundo Francisco, pode ajudar a 

mitigar as adversidades da vida e dar calor a quanto tem conhecido apenas a frieza do 

julgamento. O estilo da comunicação precisa ser capaz de superar por exemplo à lógica 

que separa nitidamente pecadores de justos. É preciso fazer profecia, denunciando 

maldades e injustiças; e apontando situações de pecado social, violência, exploração, 

etc. – mas, nunca julgar pessoas: “A verdade torna as pessoas livres, mas é preciso 

afirmá-la com amor para não perder a sua eficácia”. (cf. Jo 8,32; cf. Ef 4,15) 

Somente palavras pronunciadas e comunicadas com amor e acompanhadas 

por mansidão e misericórdia produzem eficácia nos diferentes meios. Palavras e gestos 

duros ou moralistas correm o risco de alienar ainda mais aqueles que estão distantes e 

separados por muros. 

Francisco também encoraja seus remetentes a pensar a sociedade humana 

não como um espaço onde estranhos competem e procuram prevalecer, mas antes como 

uma casa ou uma família onde a porta está sempre aberta e se procura aceitar uns aos 

outros. 

  A sociedade perdeu muito a capacidade de escutar. É fundamental 

escutar, coisa que nunca foi fácil. Comunicar significa partilhar e a partilha exige a 

escuta e o acolhimento. Escutar, portanto, é muito mais do que ouvir.  

  A escuta permite assumir a atitude justa, retira a pessoa da cômoda 

condição de espectador, usuário e consumidor. Ouvir requer proximidade e 

comunicação; escutar liberta a pessoa da presunção e da onipotência levando-a a ser 

cidadão. 
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