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O Concílio Vaticano II representou uma verdadeira revolução na maneira de 

a Igreja Católica olhar pra si e se relacionar consigo mesma e com o mundo. Uma de 

suas inovações chegou com o Decreto Inter Mirifica que versa sobre os Meios de 

Comunicação Social. O documento é um grande salto na maneira de a Igreja pensar e 

agir em relação à modernidade e os Meios. Para a mentalidade da época era um abrir-se 

para enxergar os benefícios que tais Meios poderiam trazer para que a Igreja 

continuasse seguindo o mandado de Jesus para o anúncio do Evangelho a todos os 

povos (cf Mc.16,15). No saltar de mais de cinquenta anos, novos Meios e maneiras de 

utilizá-los surgiram, assim, além do jornal, rádio, cinema, revista e televisão (destacados 

no documento), adentramos, com a internet, à era digital e com ela temos a presença das 

Mídias Sociais na maioria das casas. Tais mídias fazem parte da vida de milhares de 

pessoas do mundo inteiro e sua utilização é cada vez mais comum. Com esta realidade 

tão viva das Mídias na vida das pessoas busca-se analisar a atualidade de Inter Mirifica 

e o pensamento atual da Igreja sobre a utilização das Mídias para a Evangelização.  

 

Palavras-chave: Mídias Sociais; Concílio Vaticano II; Papa Francisco; Evangelização; 

Inter Mirifica. 

 

1. Deus se comunica 

 

Ao se abordar o tema da comunicação no ambiente de evangelização, se faz 

necessário, em primeiro momento, remeter-se ao Comunicador maior, a Deus, que quis 

revelar-se à humanidade. Deus é comunicação, a Trindade Santa é sinônimo supremo de 

comunicação de um criador que busca fazer-se conhecido às suas criaturas. 
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Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo (cf. Jo1,3), 

oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação 

(cf. Rm1,19-20) e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação 

sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio, aos nossos 

primeiros pais.
3
 

 

Se Deus se fez comunicação pode-se pensar que não cabe espaços na Igreja 

pra que ela, a comunicação, seja vista como negativa ou degradável ao ser humano. Se 

Ele comunicou-se primeiro para a humanidade é necessário experimentar esta 

comunicação para, partindo daí, transmiti-la a todos os povos. Este é o dever da Igreja e 

isso fica explícito no Concílio Vaticano II que propôs à humanidade uma mudança 

radical no jeito de ser e agir da própria Igreja e de seus fiéis. 

 

1.2 Vaticano II - Um olhar para si e para o mundo. 

 

O ano de 1959 foi marcante para a vida da Igreja Católica que, 

inesperadamente, poucos meses de João XXIII assumir o ministério petrino, no dia 25 

de janeiro de 1959, o novo papa, reunido com alguns cardeais, convocou um Concílio 

Ecumênico que aconteceria após um longo período de preparação. O Vaticano II seria o 

vigésimo primeiro da história da Igreja e pela primeira vez traria uma novidade tão 

surpreendente quanto sua própria convocação: seria ele um Concílio Pastoral e não 

apenas doutrinal, ou seja, traria chaves para o agir da Igreja, seria um olhar para si 

mesma a fim de chegar a uma autocompreensão que afetasse positivamente sua maneira 

de ser e agir. Tais preposições foram explicitadas pelo papa já na abertura do evento 

(em 1962) quando ele disse:  

 

A finalidade principal deste Concílio não é, portanto, a discussão de 

um ou outro tema da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e 

proclamando o ensino dos Padres e dos Teólogos antigos e modernos, 

que se supõe sempre bem presente e familiar ao nosso espírito. [...] 

Uma coisa é a substância do depositum fidei, isto é, as verdades 

contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que estão 

                                                 
3
 Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação Divina nº3. In: CONCÍLIO ECUMÊNICO 

VATICANO II. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2001. (Clássicos 

de Bolso). 
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enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo 

alcance.
4
 

 

O Sumo Pontífice deixa claro o caráter totalmente pastoral, e acentua 

também que a Igreja prefere utilizar mais da misericórdia do que da severidade, e que 

“deseja mostrar-se mãe amorosa de todos”
5
 relacionando não apenas os católicos, como 

os fiéis de outras denominações.  

Em suma, para o papa, o vigésimo primeiro Concílio Ecumênico da história 

da Igreja representaria um aggiornamento: “Uma atualização da Igreja, uma inserção no 

mundo moderno, onde o cristianismo deveria se fazer presente e atuante.”
6
 Em outras 

palavras, o Concílio seria um abrir de olhos da Igreja sobre ela própria a fim de alcançar 

a toda a humanidade para assim seguir o mandato de Jesus de anunciar a Boa nova a 

Todos os Povos (cf. Mc16,15). O aggiornamento, portanto, seria um despertar da Igreja 

para o fato de que ela não é o centro do mundo, mas está inserida nele e com isso, deve 

olhar para as realidades não com superioridade mas com a humildade de quem se 

reconhece como "Mãe amorosa" de muitos. 

Na intenção de se abrir à realidade e promover diálogo a Igreja reconhece  

muitos aspectos importantes da sociedade e entre eles o fundamental papel da 

Comunicação para a vida das pessoas. Assim, o Concílio lança no dia 04 de Dezembro 

de 1963 o Decreto Inter Mirifica sobre os Meios de Comunicação Social. A proposta do 

documento é um reconhecimento da importância e necessidade dos meios para a vida 

contemporânea e consequentemente a necessidade de a Igreja inserir-se neste meio e se 

beneficiar dele para anunciar o Evangelho. 

 

1.3 Inter Mirifica: uma releitura 

 

                                                 
4
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O documento inicia denominando os Meios como algumas das 

"maravilhosas invenções da técnica"
7
 e apresenta o significado dos termos, mostrando 

assim que se chamam Meios de Comunicação Social por "atingir e movimentar não 

somente os indivíduos mas toda a sociedade humana, como a imprensa, o cinema, o 

rádio, a televisão e outras invenções deste gênero"
8
 Dessa maneira o documento chama 

a atenção, desde o início, para a importância dos Meios para todo o desenvolvimento 

humano. 

Na sequência Inter Mirifica versa sobre as causas de a Igreja sentir-se 

impulsionada a abordar o tema afirmando: "A santa mãe Igreja sabe que esses meios, se 

retamente empregados, oferecem valioso auxílio ao gênero humano, por contribuírem 

eficazmente para recrear e enriquecer o espírito, propagar e consolidar o reino de 

Deus"
9
. Este segundo parágrafo traz a chave para a compreensão de  todo o documento, 

onde, de maneira singular, é apresentado o objetivo central de tal escrito apresentando 

também o reconhecimento de que os Meios devem ser bem empregados sendo, 

mediante a isso que o Reino de Deus seja mais bem difundido. O documento, ainda 

neste parágrafo, apresenta sua preocupação com a má utilização dos Meios que acaba 

por interferir e afligir o progresso de toda a humanidade. 

Passada esta parte introdutória, o primeiro capítulo intitula-se "Normas para 

o reto uso dos Meios de Comunicação Social" e apresenta uma série de deveres para que 

estes Meios sejam plenos para a construção de um mundo melhor.  A principio fala dos 

deveres da própria Igreja, alertando para o fato de ser "tarefa particular dos leigos 

penetrar de espírito humano e cristão esses instrumentos de maneira que correspondam 

plenamente à grande expectativa da sociedade humana e aos desígnios de Deus"
10

. 

Ademais apresenta alguns pontos sobre a Lei moral, Direito à informação, Arte e moral, 

exposição do mal moral e a opinião pública, tudo isso envolto no afinco desejo de que a 

utilização dos meios seja em prol do bem comum.  

Após estes pontos o documento passa para os deveres sendo o primeiro 

deles dedicado aos receptores que devem ter consciência de aceitar apenas o que lhes 

convém. Assim, é através da liberdade que ele tem autoconsciência de o que seja bom e 

                                                 
7
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8
 IM 1 

9
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10
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o que seja ruim para si. Seguindo neste raciocínio apresenta-se os deveres dos jovens e 

dos pais que devem formar-se para a boa utilização dos meios. O decreto faz um alerta 

para a necessidade de, especialmente os jovens, não apenas receber as informações 

geradas pelos Meios mas unirem-se para compreender e discutir o que se passa nos 

meios. Outros protagonistas na lista de deveres são os autores, ou seja, aqueles que 

produzem informações e os diversos tipos de comunicação social. O Decreto apresenta 

a importância destes estarem comprometidos com o bem de toda a sociedade afirmando: 

"competirá, portanto, a eles ordenar de tal maneira a economia, a política e a arte que 

jamais se oponham ao bem comum"
11

.  Por fim dedica-se espaço aos deveres das 

autoridades civis que tem como missão zelar para que os detentores dos Meios de 

Comunicação trabalhem sempre almejando o bem de toda a sociedade. Ao término 

deste capítulo o Decreto faz um apelo para que estas autoridades zelem principalmente 

pelos adolescentes e que os materiais de comunicação sejam adequados também a eles. 

O segundo capítulo é dedicado a falar mais expressivamente sobre a relação 

dos católicos mediante os meios e traz o título "Os Meios de Comunicação Social e o 

Apostolado Católico". O decreto dá pistas de ações concretas a serem realizadas com o 

intuito de leigos e pastores utilizarem dos Meios para dar testemunho da própria fé e de 

igual maneira contribuir para a ação pastoral da Igreja
12

. Neste sentido aborda também a 

necessidade de se promover a boa imprensa, especialmente a necessidade da criação e 

difusão de uma boa imprensa católica, também a necessidade de boas produções 

cinematográficas tanto quanto produções teatrais e também bons programas de televisão 

e rádio. Para que tudo isso seja possível, o decreto apresenta a necessidade de uma boa 

formação aos autores e também aos receptores pra que todos estejam, verdadeiramente 

comprometidos com a verdade. 

Ao término do capítulo Inter Mirifica apresenta a criação de secretariados e 

Associações que visam uma melhor utilização dos Meios, apresenta a competência dos 

bispos de vigilância dos Meios e apresenta o intuito de que a reflexão sobre os Meios de 

Comunicação Social não se encerre com o Decreto, para tanto, cria-se, a partir de Inter 

Mirifica um dia anual para que "os fieis sejam instruídos sobre suas obrigações nesta 

                                                 
11
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matéria, sejam convidados a rezar por esta intenção"
13

. Por fim, os padres conciliares 

concluem o decreto fazendo um apelo para  todos, os que produzem e os que utilizam os 

Meios,  para que sejam sempre embasados em prol do bem comum. Assim fica explícito 

em todo o documento que o papel dos Meios de Comunicação precisam permear dois 

pontos, primeiro o compromisso com a verdade e em segundo o bem comum.  

 

2. Dias Mundial das Comunicações Sociais: um caminho para a reflexão contínua. 

 

Inter Mirifica propôs um novo olhar sob as Comunicações Sociais e 

apresentou a necessidade de os católicos continuarem a refletir tal tema a fim de que os 

Meios de Comunicação sempre promovam a verdade e o bem comum. Com este 

pensamento conciliar ficou definida a criação de um dia anual para a Igreja de todo o 

mundo refletir tal assunto e com isso, todos os anos a Santa Sé prepara uma mensagem 

destinada a todo o Povo de Deus! Para São João Paulo II a celebração do Dia Mundial 

das Comunicações Sociais  

 

é uma maneira de avaliar com gratidão um dom específico de 

Deus, um dom que tem um significado enorme para o período 

da história que estamos vivendo, o dom de todos os meios 

tecnológicos que facilitam, intensificam e enriquecem as 

comunicações entre os seres humanos.
14

   

 

O primeiro Dia Mundial das Comunicações Socais aconteceu em maio de 

1967 e a mensagem intitulou-se "Os Meios de Comunicação Social" onde, de maneira 

sucinta Paulo VI aborda sobre a eficácia destes Meios, desde que utilizados com reta 

intenção. O papa lança olhar também para o fato de que riscos e prejuízos podem ser 

causados pelo mau uso dos Meios. Por isso alerta para o desejo de que todo esforço da 

                                                 
13

 IM 18 
14

 Mensagem para o 26º Dia Mundial das Comunicações Sociais. http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/pt/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011992_world-communications-day.html 

(acesso em 23/09/2016) 
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comunicação e dos Meios "seja no sentido de difundir a verdade nas mentes e nos 

corações, a adesão ao bem, a ação coerente nas obras"
15

. 

Paulo VI escreveu, ao todo, doze mensagens para os Dias Mundial das 

Comunicações Sociais e saltou olhar para diversos aspectos da temática como a família, 

a juventude, a vida, a reconciliação entre outros. Vale ressaltarmos aqui  sua oitava 

mensagem que versava sobre "As comunicações sociais e a evangelização no mundo 

contemporâneo" do ano de 1974. Na Mensagem o papa faz alusão de que a 

evangelização não se dissocia da missão da Igreja e com isso todos os cristãos são 

chamados a evangelizar através de seu testemunho de vida e por isso, é preciso esforçar-

se para que os Meios abram caminhos e facilitem o anúncio da Boa Nova. O papa ainda 

faz uma constatação dos benefícios da utilização de alguns meios como audiovisuais e a 

própria imprensa para os vários trabalhos pastorais que visam a evangelização, como a 

catequese e a própria liturgia
16

. Nesta mensagem a comunicação se coloca como grande 

aliada para a Evangelização e com isso reconhece-se a necessidade de o evangelizador 

conhecer os Meios para utilizá-los da melhor forma possível a fim de que o Evangelho 

alcance a todos de maneira viva e eficaz. 

João Paulo II, comunicador nato, haja vista que em sua juventude havia sido 

ator e escritor de teatro, foi o papa que mais escreveu mensagens para o Dia Mundial 

das Comunicações Sociais, tendo em vista seus quase trinta anos de pontificado. Entre 

as vinte e sete, destacamos a do ano de 1989 por ocasião do 23º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais cujo tema era "A religião no mass media" e fora direcionada não 

apenas aos fiéis como também aos "operadores da comunicação". A mensagem trazia 

um apelo para que os Meios de Comunicação saltassem olhar sobre a religião e 

apresentassem a "mensagem de esperança e de reconciliação com Deus, no meio dos 

                                                 
15

 Mensagem para o 1º Dia Mundial das Comunicações Sociais http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/pt/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day.html (acesso em 

22/09/2016) 
16
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22/09/2016) 
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mass media de qualquer tipo"
17

. Este interesse do papa apresenta-se também como uma 

troca entre os Meios de Comunicação e a Religião de maneira que todos se beneficiem.  

Se a mensagem de 1989 era positiva e trazia não apenas o beneficio a todos 

(operadores da comunicação e receptores) mas também uma constatação do papa para o 

fato de que os veículos de Comunicação viam a Religião como um bom tema a ser 

propagado, o ano de 1997 esta percepção mudou um pouco e João Paulo II mostra-se 

um pouco preocupado. Para a Mensagem ao 31º Dia das Comunicações Sociais cujo 

tema vincula-se à preparação ao Grande Jubileu do ano 2000 e aborda:  

 

Comunicar o Evangelho de Cristo: Caminho, Verdade e Vida" 

João Paulo II apresenta alguns questionamentos: "Existe 

contudo um lugar para Cristo nos mass media tradicionais? 

Podemos reivindicar um lugar para eles na nova mídia? (...) Que 

<caminho> indicam os mass media? Qual a <verdade> que 

propõem? Que <vida> oferecem?
18

 

 

 Para o papa é preciso que os cristãos estejam plenamente convencidos de 

que Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida para que, partindo daí, suas vidas sejam 

transformadas.  

 

Esta transformação manifesta-se não tanto num testemunho 

pessoal que interpela e dá credibilidade, quanto  numa 

comunicação urgente e eficaz - também através dos mass media 

- duma fé vivida, que paradoxalmente aumenta ao ser 

partilhada.
19

 

 

É preciso, portanto, que a humanidade reconheça a importância de se 

comemorar os dois mil anos da vinda de Jesus e dessa forma seria muito pertinente que 

os mass media compreendessem a contribuição que a cristandade no decorrer dos dois 

milênios. O papa também reconhece, na mensagem, a expansão dos Meios de 

                                                 
17

 Mensagem para o 23º dia Mundial das Comunicações Socais. http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/pt/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011989_world-communications-day.html 

(acesso em 23/09/2016) 
18

 Mensagem para o 31º Dia das Comunicações Sociais. http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/pt/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011997_world-communications-day.html. 

(acesso em 23/09/2016) 
19
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Comunicação Social mas que, apesar disso, muitos ainda não tem acesso aos mass 

media. 

O ano 2000 chegava trazendo consigo muita expectativa e especulações por 

parte da maioria das pessoas no mundo. Na Igreja Católica a virada do milênio trazia a 

expectativa da memória do nascimento de Jesus e por isso o Dia das Comunicações foi 

dedicado ao tema "Proclamar Cristo nos Meios de Comunicação Social no alvorecer do 

Novo Milênio". Em sua mensagem João Paulo II apresenta a proclamação de Cristo nos 

primórdios do cristianismo e adverte que da mesma maneira que eles anunciaram, assim 

também é dever de todo cristão, ainda hoje, anunciar a vida, paixão, morte e 

ressurreição de Jesus. O papa enfatiza que o anúncio verdadeiro ajuda as pessoas a 

terem um verdadeiro encontro pessoal com O Anunciado e, partindo daí,  estes 

promovem encontros entre si cujo centro seja a fé e a caridade. Assim é preciso 

proclamar "dentro e através dos Meios de Comunicação" para que a mensagem se 

propague de maneira mais salutar. Para isso, é preciso que se preze pela formação de 

qualidade dos profissionais. Dessa mensagem fica o apelo para que os Meios de 

Comunicação utilizem-se do Grande Jubileu para transmitir a fé cristã! 

Foi em 2002 que pela primeira vez o dia Mundial da Comunicações Sociais 

abordou o tema da "Internet: um novo foro para a proclamação do Evangelho". Até 

então, a internet ainda em seus primórdios não oferecia tanto quanto hoje, entretanto já 

era reconhecida como algo sumamente importante e que traria, como já fazia, grandes 

mudanças na maneira das pessoas relacionarem-se entre si. João Paulo II salienta que 

assim como os demais Meios "ele é um meio e não um fim em si mesmo" de maneira 

que não se deve dar a ela importância maior do que a outras coisas. Para ele, a internet 

"oferece vastos conhecimentos, mas não ensina valores"
20

, desse modo, nada supre as 

experiências (físicas) que só é capaz de acontecer fora da internet. Para João Paulo II a 

revolução eletrônica traz grandes expectativas de conquistas para a humanidade, 

entretanto, ela não pode servir para aumentar as desigualdades que já existem no 

mundo. Assim, nos riscos e nas boas perspectivas João Paulo II afirma que a Igreja "está 

                                                 
20

 Mensagem para o 36º Dia Mundial das Comunicações Sociais. http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/pt/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html. 

(acesso em 23/09/2016) 
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determinada a entrar neste novo foro"
21

, o papa salienta ainda que na internet existem 

milhares de imagens mas a que precisa sobressair deve ser a de Jesus Cristo a fim de 

que o mundo o conheça porque  

 

somente quando vir o seu rosto e ouvir a sua voz, é que o mundo 

conhecerá a boa nova da nossa redenção. Esta é a finalidade da 

evangelização. E é isto que fará da Internet um espaço 

autenticamente humano, porque se não houver lugar para Cristo, 

não haverá lugar para o homem.
22

 

 

João Paulo II escreveu ainda mais três mensagens para o Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, mas, para esta pesquisa, analisaremos a seguir algumas das 

mensagens produzidas por Bento XVI nos seus oito anos de pontificado. Uma de suas 

mensagens significativas é a do ano de 2010, período em que a Igreja comemorava o 

Ano Sacerdotal e com isso a mensagem para 44º Dia Mundial das Comunicações 

Sociais intitulava-se "O sacerdote e a pastoral no mundo digital: os novos media ao 

serviço da Palavra". A mensagem, como o título sugere, é direcionada especialmente 

aos sacerdotes e lhes abre caminho para que eles adentrem às novas mídias, à era digital 

e aos Meios modernos de Comunicação. O apelo de Bento XVI é para que os sacerdotes 

se aproximem de seus fieis por meio da internet para, através dela, anunciarem Cristo, 

para ele esta é "tarefa primária do sacerdote"
23

. 

O ano seguinte a este trouxe uma reflexão interessante que abordava 

também sobre a comunicação e a internet. A mensagem do 45º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais intitulava-se "Verdade, anúncio e autenticidade de vida, na era 

digital". Bento XVI apresenta alguns pontos sobre este viver na era digital salientando a 

necessidade de se compreender que as relações virtuais jamais podem substituir o 

contato humano, a propósito, deve sim, auxiliar a este, mas não substituir. O papa 

aborda também o fato de que esta busca por se fazer presente nos espaços virtuais pode 

ser um sinal do desejo de encontro com o outro e com isso, as pessoas partilham suas 

vidas, anseios e projetos, através do espaço virtual. É preciso, portanto, atenção para 

                                                 
21

 ibid 
22

 ibid 
23

 Mensagem para o 44 Dia Mundial das Comunicações Sociais. http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20100124_44th-world-communications-

day.html (acesso em 23/09/2016) 
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esta realidade, é preciso também anunciar através dos Meios virtuais, mas é de suma 

importância que o homem esteja atento para que seu testemunho de vida seja 

congruente ao anúncio que faz nos meios digitais. Nesta carta, o papa, fala abertamente 

para que as pessoas de fé adentrem a estes espaços de maneira responsável, não por 

imposição, mas porque tais espaços já se tornaram parte da vida humana. 

Bento XVI abre-se mais uma vez a falar diretamente sobre a internet e desta 

vez fala mais abertamente sobre as Redes Sociais no ano de 2013 na mensagem do 47º 

dia Mundial das Comunicações Sociais cujo tema foi "Redes Sociais: portais de verdade 

e de fé; novos espaços de evangelização". Nesta extensa mensagem o papa coloca 

alguns pontos-chave.  O primeiro deles é apresentar as Redes Sociais como uma "praça 

pública e aberta onde as pessoas partilham ideias, informações, opiniões"
24

, adiante ele 

diz que o ambiente digital não é meramente virtual, eles fazem fruto da interação 

humana e fazem parte da realidade da maioria das pessoas, especialmente os jovens. 

Neste sentido, para Bento XVI as pessoas comunicam-se a si mesmas quando estão 

presentes nas Redes. Por isso, há a necessidade de cada um ser autêntico e manifestar 

sua fé também através das Redes. 

Até aqui percebemos um pouco da trajetória histórica  que se deu a relação 

da Igreja Católica com os Meios de Comunicação (através de Inter Mirifica e algumas 

mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais) desde o Vaticano II até o 

ano da renúncia de Bento XVI. A vinda de Francisco representa na Igreja uma 

verdadeira novidade, uma grande primavera. O que tem, então, o atual papa a falar 

sobre comunicação? Até o momento foram escritas três mensagens ao Dia Mundial das 

Comunicações e todas elas apresentam singularidades. 

A primeira carta, escrita para 48º Dia, trouxe o título: Comunicação ao 

serviço de uma autêntica cultura do encontro" e de maneira geral traz o anseio do papa, 

sempre tão próximo e amigo de todos, de ajudar a promover uma cultura do Encontro. 

Para ele, a comunicação e especialmente os Meios Virtuais tem a grande sensibilidade 

de nos aproximar  das pessoas que estão distantes, entretanto, tem também o poder de 

acabar por desunir e separar aquelas que estão próximas. Por isso, cabe sempre o 

                                                 
24
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questionamento - quem será meu próximo? - Para Francisco, a comunicação e 

aproximação associam-se, assim "comunicar significa tomar consciência de que somos 

humanos, filhos de Deus. Apraz-me definir este poder da comunicação como 

<proximidade>.
25

 O Pontífice alerta ainda para o fato de que a Rede é um lugar cheio de 

humanidade e não pode se assemelhar a um emaranhado de fios mas de pessoas 

humanas. Neste sentido, não podemos pensar no contato pelas Redes meramente como 

contatos virtuais, afinal, quem se faz presente nas Redes são os seres humanos, 

utilizando da técnica sim, mas ainda assim, seres humanos dotados de sentimentos e 

racionalidade. Ao término da Mensagem o papa sinaliza o desejo para que as pessoas 

não tenham medo de adentrar a esta esfera, aliás, é necessário que a Igreja se faça 

presente no mundo da comunicação, para, partindo daí, dialogar com o homem e com o 

mundo e consequentemente levar ao encontro com Jesus Cristo. 

A mensagem para o 49º Dia das Comunicações Sociais traz a reflexão de 

Francisco sobre comunicar na família, onde o papa apresenta que o lugar mais fecundo 

de comunicação é, essencialmente, na família. Desse modo, é preciso resgatar os valores 

familiares para que a comunicação, de fato aconteça.
26

 Por fim, a ultima mensagem 

destinada ao Dia Mundial das Comunicações, apresentada neste ano de 2016, traz a 

temática do Ano Santo da Misericórdia com o titulo "Comunicação e Misericórdia: um 

encontro fecundo". Nesta mensagem Francisco relaciona os dois pontos e adverte que a 

comunicação, especialmente nas Redes Sociais implicam uma grande responsabilidade, 

não apenas para conosco, como para o outro que, apesar de estar na cadeia virtual é um 

ser humano e sua dignidade precisa ser respeitada. Se comunicação representa 

proximidade, como salientou em sua outra carta, esta proximidade requer misericórdia 

em todos os âmbitos e sentidos.
27

 

 

3. Inter Mirifica  ainda é atual?  

                                                 
25

 Mensagem para o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (acesso em 23/09/2016) 
26

 cf Mensagem para o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais 
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27
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Como percebe-se, ao longo deste trajeto histórico, a Comunicação passou a 

ser refletida sistematicamente pela Igreja a partir do Vaticano II que abriu olhares para 

ela, reconhecendo sua importância no quotidiano dos seres humanos. O certo é que Inter 

Mirifica não quis fechar-se em si, não quis ser, ela, palavra final no que toca a 

comunicação, mas, mais do que isto, o desejo dos padres conciliares era de que a 

reflexão sobre tema tão importante para a sociedade fosse amplificado de maneira com 

que, os fieis e também profissionais da comunicação tivessem anualmente uma palavra 

da Igreja para seu trabalho e agir. Tal pensamento foi bastante feliz, haja vista que a 

cada dia criam-se maneiras novas de comunicar-se através de novos e diferentes Meios.  

Diante de tudo resta-nos o questionamento: afinal, o que a Igreja vem 

falando sobre comunicação durante estes mais de cinquenta anos? A internet é um 

caminho para Evangelização? As respostas se misturam num emaranhado de 

pensamentos. Primeiro, a Igreja vem falando, desde a década de sessenta que é preciso 

um abrir olhares para esta realidade que, não está fora do mundo e nem tão pouco fora 

do alcance da humanidade. A realidade da comunicação se faz presente no quotidiano 

das pessoas e, por isso, é extremamente necessário que a Igreja esteja atenta para que, 

adentrando a estes Meios, fazendo-se Meio com os Meios, leve a boa Nova a todos os 

povos. Dessa forma, a internet, com seu auge na década de dois mil, é um campo de 

evangelização. É uma praça onde as pessoas se encontram para falar da vida e precisam, 

por isso, conhecer a Vida - Jesus Cristo.  

Por fim, resta o questionamento mais fundamental a este estudo: Inter 

Mirifica pode ser, ainda, luz para uma evangelização através dos Meios? Ela é, de 

alguma forma atual? A resposta é simples. Ainda que o Decreto não tenha trazido 

conclusões precisas, ou que não tenha trazido todas as respostas sobre a Comunicação, 

sua grande atualidade é exatamente o fato de, a Igreja, pela primeira vez olhar para esta 

realidade e querer falar sobre o assunto. Esta abertura de reconhecer a Comunicação e a 

própria Rede não como mal mas como bem em si, como grande evolução da própria 

humanidade é uma das grandes novidades do Concílio e dá-nos a certeza de que é 

preciso continuar olhando a realidade da sociedade para se conseguir anunciar, 

verdadeiramente, Cristo Jesus, pois, "a tarefa da Igreja, assim como de todas as 
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comunidades eclesiais, é a de acompanhar o homem em seu caminho, e a rede faz parte 

integrante deste percurso de modo irreversível"
28

. 
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