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A CONFERÊNCIA DE MEDELLÍN E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL: Um diálogo aberto e uma compreensão limitada.1 

Reuberson Rodrigues FERREIRA2 

 

Resumo:  

O presente trabalho faz uma reflexão sobre a II Conferência Geral do Episcopado católico Latino-

Americano em Medellín e os meios de comunicação Social. A pesquisa guia-se por uma perspectiva 

histórico-teológica. Serve-se da revisão bibliográfica para justificar sua argumentação sobre os meios de 

comunicação Social expressos nas conclusões de Medellín, especialmente no último relatório do 

documento. Demonstra-se, num primeiro momento, o contexto Histórico da II Conferencia que se 

desenvolveu no final da década de sessenta(1968) na cidade colombiana de Medellín. Num ato segundo, 

demonstra-se o processo de construção do texto e o conteúdo conclusivo. Decorrente do conhecimento do 

texto conclusivo da II conferência, aponta-se a compreensão expressa nele sobre os Meios de 

Comunicação, visto pelos Bispos católicos como um viés importante para a consolidação do processo de 

formação e evangelização da população Latino Americana e Caribenha. Conclui-se buscando demonstrar 

que as a orientações de Medellín sobre os meios de comunicação Social foram um passo inicial para uma 

relação positiva – ainda a ser melhor escrita – entre Igreja Católica e os meios de comunicação.  

Palavra- Chaves: Igreja Católica ; História ; Medellín ; Comunicação Social ; orientações  

 

INTRODUÇÃO  

As conferências Episcopais são uma marca indelével da história rica, densa, 

profunda e, por vezes, controversa da Igreja na América Latina. Desde o Rio de 

Janeiro(1955) até Aparecida (2007), perpassando por Medelín(1968), Puebla(1979) e 

Santo Domingo(1992), em cada contexto, as contribuições desses eventos são sentidas e 

vividas, em maior ou menor escala, nas comunidades de diversos países deste extenso 

chão que forma a América Latina e o Caribe. 

Esse instrumental de trabalho utilizado pela Igreja desde 1955 tem sido o viés 

pelo qual ela avalia, direciona e dinamiza sua ação evangelizadora. Seu caráter é 

eminentemente pastoral, portanto, não se atem em debater verdades de fé, questões 

dogmáticas. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, 

realizado São Paulo, SP, de 04 a 06 de Outubro de 2016 
2 Mestrando em Teologia pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia da PUC /SP. Pós-

graduado em Teologia, história e Cultura Judaica pelo Centro Cristão de Estudos Judaicos (CCEJ - SP). 

Graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (SP) e Filosofia pelo 

Instituto de Estudos Superiores do Maranhão (IESMA - MA) Reubersonferreira@yahoo.com.br. 
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 Sua matiz de ação, em geral, é observar a realidade sob o prisma político, social, 

econômico, cultural e religioso. Desse ponto, a luz da fé, da tradição da Igreja e da 

caminhada eclesial latino-americana, tem como escopo oferecer respostas concretas 

para um eficaz anúncio do Evangelho. Elas condensam suas respostas a esses apelos em 

forma de um documento que é publicado sob o placet(ou não) do Papa. Este é quem a 

convoca, acolhe os delegados e, com seu discurso inaugural, acena as linhas gerais da 

conferência.  

No horizonte dessas conferências, a segunda realizada na cidade de Medellín na 

Colômbia, é emblemática na história da Igreja Latino-Americana. Ela, como atesta, o 

historiador Enrique Dussel, fez pelo Concílio vaticano II o mesmo que o Sínodo 

provincial de Lima(1582-1583) havia feito por Trento, isto é, implementou-o no 

continente (cf. DUSSEL, 1978.p 74). De igual maneira, nos próximos dois anos ela 

celebrará cinquenta anos desde sua realização. Assim, como é práxis na Igreja revisitar 

acontecimentos marcantes de sua história, é oportuno rememorar a Conferência de 

Medellín e, de modo, particular acenar sua relação com os Meios de Comunicação 

Social, ao qual ela dedica um capítulo inteiro.  

 Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo apresentar como 

Medellín concebeu um ideário sobre os Meios de Comunicação Social. Para atingir tal 

fim, segue-se uma metodologia histórico-teológico e de revisão bibliográfica. 

Apresentar-se-á uma panorâmica do contexto da Conferência , da redação do texto e seu 

conteúdo final. Desse ponto, demostrar-se-á seus postulados sobre os meios de 

comunicação social acentuando que, embora aberta, a visão dos bispos sobre esse 

assunto é limitada e parcial. 

1 II CONFERENCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO AMERICANO: 

Da convocação ao documento conclusivo 

 A conferência de Medellín iniciou sua gestação nos últimos meses do Concílio 

Vaticano II(1962-1964). Manuel Larraín Errazuriz, bispo de Talca e Helder Câmara, 

arcebispo de Olinda-recife (cf.GUTIERRÉZ, 998.p.237.) foram os genitores da proposta 

que, no fundo, era uma reivindicação dos membros do CELAM (cf.BEOZZO, 

1998.p.823-850). Em tratativas com o Papa PauloVI (1897-1978), sugeriram que ele 
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convocasse uma Assembleia geral para operacionalizar de forma contumaz o Vaticano 

II na América Latina. O Papa acedeu a ideia e, mais tarde, fez a abertura oficial da 

conferência, no encerramento do Congresso Eucarístico Internacional, na catedral de 

Bogotá na primeira visita de um Pontífice ao continente Americano.  

As ações posteriores a aceitação de Paulo VI, estenderam-se demasiadamente. 

Discussões sobre competências e atribuições na Conferência entre a CAL(Pontifícia 

Comissão para a América Latina) e o CELAM(Conselho Episcopal Latino Américano) 

geraram impasses. A convocação oficial, desse modo, chegou às mãos da presidência do 

CELAM em Janeiro de 1968. Pouco menos de seis meses para inicio da Assembleia 

(cf.BEOZZO, 1998.p.823-850). O tema oficial definido e aprovado pelo Papa era A 

Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concilio Vaticano II. Uma 

comissão de estudo foi formada para refletir o tema e elaborar um texto base em 

preparação à conferência (cf. REB, 1968, p.432-461). Ela, na prática, deve-se dizer, foi 

moldada por uma série de encontros e atividades em níveis continentais.  Para citar 

alguns Baños em 1966; Itapoã, 1968 (cf.DUSSEL, 1989, p.41).  

Em 24 de agosto de 1968 na Catedral de Bogotá, com o discurso de Paulo VI 

deu-se a abertura oficial da Conferência. Os trabalhos efetivos iniciaram-se dias depois 

em Medellín conduzidos por D. Avelar Brandão Vilela, presidente do CELAM ; 

Cardeal Antônio Samoré, Presidente da Pontifícia Comissão para América Latina e do 

Cardeal Juan Landruzi Ricketts, Arcebispo de Lima, Peru. Associavam-se a eles um 

imenso grupo de bispos e assessores, somando mais duzentos e quarenta participantes, 

dos quais somente cento e trinta tinham direito a voz e voto. Entre eles, vinte e cinco 

eram do Brasil (KLOPPENBURG,1968,p.623-626)3. 

                                                           
3 Do Brasil compareceram: Dom Avelar Brandão Vilela ( Como presidente do CELAM); Dom Agnelo 

Rossi (Como Presidente da CNBB), Dom Aloisio Loscheider( Como delegado da CNBB no CELAM), 

Dom Eugênio de Araújo Sales( Como presidente do departamento de ação Social do CELAM) Dom 

Candido Padim ( Como presidente do Departamento de Educação), Dom Vicente Scherer, Dom Helder 

Câmara, Dom Geraldo Penido, Dom Gaudêncio Ramos, Dom José Maria Pires, Dom José Newton de 

Almeida Baptista, Dom Vicente Zianoni, Dom Fernando Gomes do Santos, Dom José Castro Pinto, Dom 

Lucas Moreira Neves(Escolhidos pela CNBB como representantes do Episcopado Brasileiro). Dom João 

Resende Costa, Dom Nivaldo Monte, Dom Geraldo Fernandes, Dom José Freire Falcão, Dom Tiago 

Ryan, Dom José Gonçalves( Nomeados pelo Papa), Mons. José Maria Moss Tapajós ( Nomeado pelo 

Papa para representar o Clero Diocesano), Pe. Antônio Aquino, S.J, Pe. Júlio Murano e Pe. Frei Vital 

Wilderink, O. Carm( Estes três últimos da CRB, pela CLAR). 
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De acordo com a motivação inicial da Conferência e com o tema norteador do 

encontro, esses homens e mulheres tinham a missão de apresentar orientações válidas 

para todo o Continente Latino Americano e Caribe. Elas deveriam conformar-se com as 

aspirações do Vaticano II e, ao mesmo tempo, deveriam ser adequadas respostas à dura 

realidade Latino-americana e caribenha, marcada por uma acentuada dependência 

econômica, por um crasso subdesenvolvimento e pelo o alvorecer de regimes políticos 

de exceção, contraposto por movimentos revolucionários juvenis(cf. LIBANIO, 

2007.p.22).  

Diante dessa realidade plural e complexa despontou o documento conclusivo da 

Conferência Episcopal de Medellín. Por antonomásia ele foi chamado de certidão de 

nascimento da Igreja no América Latina (BEOZZO, 2008 ,p.124 -136).O documento em 

seus dezesseis capítulos e pouco mais de cento e setenta e cinco páginas, revela 

claramente a realidade de um povo sofrido que busca à luz da fé e dos ensinamentos 

propostos pelo Concilio, responder o intrigado processo de Evangelização no 

continente. O texto segue, na maioria dos seus capítulos, a metodologia Ver, julgar e 

Agir (cf.GODOY,2015,p.212).Tal metodologia será repetida em Puebla, rejeitada em 

Santo Domingo, reassumida em Aparecida e apropriada pelo atual Papa, em suas 

encíclicas.  

 Analisando o documento, vê-se no texto uma organização tripartite. Três 

sessões distintas, a saber: Promoção humana; Evangelização e Crescimento da fé. Por 

Fim, A Igreja visível e suas estruturas. O conteúdo, grosso modo, norteia-se pela lógica 

de observar os sinais dos tempos e a luz da missão evangélica da Igreja, apontar opções 

de enfrentamento para questões sociais cadentes e o desenvolvimento integral dos 

homens.  

Ele Apresenta, na primeira parte, o desenvolvimento integral (cf. DM, paz,2) a 

prática da justiça (cf. DM, justiça, 6) e a educação libertadora (cf. DM, Educação, 8) 

como caminhos de Promoção humana. Na segunda sessão, que a Evangelização e o 

crescimento da fé, devem ser conduzidos por uma espiritualidade encarnada, bíblica(Cf. 

DM, Pastoral Popular, nº 8b; catequese, nº1-3) apta ao diálogo com todas a classes (cf. 

DM, Pastoral das Elites, nº3) fruto de uma liturgia adaptada ao gênio das culturas. A 

última parte, A Igreja visível e suas estruturas, acena para uma vida religiosa (cf. DM, 
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Religiosos, nº18-23) e demais membros da Igreja (DM, Pobreza da Igreja, nº 8-11) 

comprometidos com promoção humana e a defesa dos injustiçados. Atesta a 

necessidade de novos mecanismos eclesiais que expressem colegialidade (cf. DM, 

Pastoral de Conjunto, nº 13-28). Por fim, acena que a Igreja deve aproximar-se dos 

meios de comunicação, indispensável instrumental para levar o evangelho até os confins 

do mundo(cf. DM, Meios de Comunicação Social, nº 7ss ). 

A partir dessa visão aproximada do documento Conclusivo de Medellín percebe-

se que sua tessitura é totalmente marcada pelo conceito de que a evangelização deve 

promover a transformação das estruturas injustas. De igual modo, tem que volver-se 

para favorecer a libertação do povo Latino Americano e Caribenho à luz do Vaticano II. 

Por esse viés, se expressa a relação entre Medellín( Igreja) e os meios de comunicação 

social. Uma relação otimista, mas em muitos aspectos ingênua. 

2 Medellín e os meios de Comunicação Social: Do diálogo aberto a compreensão 

limitada. 

A reflexão de Medellín sobre os meios de comunicação Social está inserida 

dentro da unidade sobre a Igreja e suas estruturas visíveis. Em vinte e quatro números é 

condensado  aquilo que os bispos à época refletiam sobre meios de comunicação social. 

O relatório sobre esse tema segue a pedagogia do Ver-Julgar-Agir e foi um dos que, 

quando da votação do seu parecer final, recebeu o maior número de votos favoráveis, 

cento e dez placet, nenhum non placet e dez placet juxta modum (HERNÁN, 1975. 

p.269). A redação do texto, foi conduzida por uma subcomissão, dentro da organização 

da Conferência, presidida por Dom Fernando Gomes do Santos, paraibano, formado na 

Pontifícia Universidade Gregoriana, arcebispo da nascente Arquidiocese de Goiânia e 

presidente da Comissão de Estudos sobre Meios de Comunicação Social da CNBB.  

A comunicação na II Conferência Geral do Episcopado Latino Americano foi 

analisada dentro do grande contexto de transformações sociais e culturais pelas quais a 

América Latina passava. Os bispos e peritos tendo consciência da plena e crescente 

presença dos Meios de Comunicação na vida do povo Latino Americano (DM, Meios 
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de Comunicação Social 1.24), entendem que eles podem colaborar na formação da 

população e, desse modo, tornam-se imprescindíveis instrumentais para uma pastoral 

aberta e revigorada (DM. MCS, 4.7). Destarte, o último relatório do texto conclusivo, 

corporifica essa preocupação partindo, sobretudo das orientações do Documento 

Conciliar Inter mirifica – citado em sete, das dez referências do capítulo – aplicando-as 

a realidade Latino Americana e caribenha. 

Sobre os Meios de Comunicação Social o documento de Medellín parte da 

consciência  de que eles inauguraram uma nova época e que produziam grandes 

impactos na humanidade (DM. MCS, 1.) formando consciência, suscitando aspirações e 

exigências de transformações sociais(DM. MCS, 2.). Por isso, a Igreja deve aproximar-

se deles observando nesses recursos, um importante viés capaz de suscitar mudanças 

sociais (DM. MCS, 6.) e atingir verdadeiramente todos os homens(DM. MCS, 7.) com a 

mensagem da boa nova. Para alcançar essa finalidade, a Igreja sugere que haja uma 

preparação com valores cristãos de fieis que já atuam nos ambiente de Comunicação de 

inspiração não cristã(DM. MCS, 11-12); Apontam ainda, na capacitação de bispos, 

padres, religiosos para atuar nesse campo(DM. MCS, 16-17). De igual modo, propõe a 

produção materiais orientados para os valores das culturas locais(DM. MCS, 18.) e a 

continua abertura para o diálogo da hierarquia com o Mass médias. 

Sinteticamente, os bispos em Medellín apropriam-se do conteúdo da Inter 

mirifica. Observando a realidade latina, reconhecem nos Meios de Comunicação Social 

um caminho de impacto na vida e na cultura do povo. Observam, ao mesmo tempo, que 

esse impacto é positivo e que suscita comportamentos transformadores, inovadores e, 

quiçá, revolucionários. Eles são, também, importante viés para o anúncio eficaz e 

concreto do Evangelho nos tempos atuais visto que para os bispos latino-americanos e 

caribenhos, a palavra que anunciam “compreende imagem, cores e sons” (DM. MCS, 

7.). 

 O interesse vivaz do Episcopado latino pelos meios de comunicação, conquanto 

seja pertinente, traz em sua origem uma certa ingenuidade. Os bispo estão deslumbrados 

com os “ Maravilhosos inventos da técnica” (DM. MCS, 4.) e, talvez por isso, esbocem 

                                                           
4 Doravante, usaremos a sigla : DM. MCS para sintetizar: Documento de Medellín, Meios de 

Comunicação Social 
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apenas uma crítica parcimoniosa ao uso político e manipulador que eles podem 

oferecer(DM. MCS, 2.) e uma tácita alusão a influência moral negativa que 

apresentam(DM. MCS, 6). Crêem os prelados que, de per si, os Meios de comunicação, 

seriam capazes de mobilizar as massas para o processo transformador da realidade 

Latino-americana tornando o homem artífice da própria promoção, também, no campo 

da fé e da Evangelização.  

 Importante notar, que ao menos no Paraguai(1954-1989), no Brasil(1964 – 

1985) , na Argentina(1966 -1983) e no Peru(1968 – 1980) vivia-se sob regimes 

ditatoriais, nos anos imediatamente anteriores a Conferência de Medellín. Regimes 

militares que eram aparelhados por veículos de comunicação de massa.(FILHO, 2004 p. 

40-47). A comissão de redação, inclusive, entre os seus membros contava com 

brasileiros, peruanos e argentinos(HERNÁN, 1975, p.268). Assim mesmo,  nenhuma 

crítica explícita foi auferida ao uso político dos meios de comunicação. Antes,  há um 

deslumbramento, quase ingênuo sobre a capacidade que eles teriam de suscitar 

mobilizações(DM. MCS,5) nos governos comprometidos com a transformação Social. 

 Uma tentativa de interpretar essa posição ambígua testificada no Documento de 

Medellín, talvez seja a de que se com o Concilio Vaticano II, a Igreja Universal 

adentrou num diálogo com a sociedade Moderna, Medellín também o fez na América 

Latina e no Caribe. Esse diálogo, no entanto, mesmo sendo necessário e verdadeiro,  

ainda em alguns aspectos, não estava suficientemente maduro ao ponto dos bispos 

perceberem os limites da própria modernidade. Os bispos dialogam com a modernidade, 

sem contudo, expressarem uma posição avançada e crítica em relação à esse período. 

Olham, por isso, para os meios de comunicação com interesse, com espírito de abertura, 

mas não conseguem apontar para os limites que eles carregam em si. 

 Nos anos posteriores e nas Conferência subsequentes como Puebla(1979), Santo 

Domingo (1992) e Aparecida(2007) a consciência dos limites dos Meios de 

Comunicação Social torna-se mais aguda. A posição de colaboração e diálogo, no 

entanto, segue o mesmo realismo de Medellín. Puebla denuncia em seu texto o uso 

arbitrário e manipulador das informações feito pelos veículos de capital privado que 

sustem as agências de comunicação ( DP, 1069-1073). Santo Domingo, contesta esse 

mesmo domínio econômico sobre a informação e critica a programação dos canais que 
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“sobejam pornografia e violência sobre as famílias(cf.SD, 280)”, atestando que a 

“Telemática e a informática são os novos desafios pra integração Igreja e mundo” (SD, 

280). Aparecida, por fim, num contexto mais próximo do atual, fala de formação e 

inclusão na cultural digital(DA, 490), atesta que a evangelização não pode, na atual 

cultura midiática, prescindir dos MCS(cf. DA, 485; 489) e reconhece os limites de 

entendimento que a Igreja tem dos meios de comunicação e propõe-se conhecê-la(Cf. 

DA, 486a).  

Nas três outras conferências, a premissa inicial de Medellín de abertura 

aproximação e diálogo como Meios de Comunicação Social repetiu-se. Se por um lado, 

os limites de entendimento sobre os Mass média se fizeram presentes na II Conferência, 

por outro, sua postura de abertura acolhida e diálogo se perpetuaram na Igreja da 

América latina e Caribe, mesmo que o conteúdo dessa aproximação, em muitos aspectos 

atualmente, seja discutível e contestado. 

4 Conclusão 

 No curso desta reflexão observou-se o desenvolver histórico-teológico de uma 

das Conferências dos Bispos Latino-americanos e caribenhos, destacando, sobretudo, a 

reflexão que eles fizeram sobre os meios de comunicação Social. Assessorados por 

peritos da comunicação e teólogos, os bispos perceberam que os Mass medias eram um 

valioso instrumental que poderia estar a serviço da evangelização, da promoção humana 

e da transformação da realidade.  

Sugerem por isso, no Espírito do Concilio Vaticano II, uma postura de diálogo, 

abertura e utilização desses meios para implementar sua missão de anunciar o 

Evangelho até os confins do mundo. Tentam a luz da fé, da tradição da Igreja e da 

caminhada eclesial latino-americana e caribenha, oferecer respostas concretas para um 

eficaz anúncio de Jesus Cristo.  

O esforço, contudo, colide com uma visão demasiadamente simples e parcial da 

força dos meios de comunicação. Conferem-lhe um poder de transformação social que, 

mesmo ao alcance de suas mãos, não é capaz de por si mesmo atingir. Os bispos pouco 

percebem ou compreendem a trama perigosa dos Meios de Comunicação Social e o 

capital, interno e externo, bem como sua sujeição a interesses políticos e econômicos. 
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Observando, outrossim, os passos posteriores dados pelo Episcopado Latino-

Americano e Caribenho, os limites de compressão sobre os Meios de Comunicação 

Social expostos pela II Conferência são mitigados nos anos subsequentes. Ao mesmo, 

tempo a proposta de abertura e acolhida que brotou de Medellín fez com que nenhuma 

outra conferência refletisse a evangelização sem a necessária contribuição de Mass 

Médias e sem uma postura aberta e acolhedora. 

A postura dialogal, de aproximação e de acolhida, sugerida por Medellín, deve 

ser cada vez mais aprofundada nas esferas eclesiais. O diálogo não pode subverter-se 

em acolhida dos valores midiáticos anti-evangélicos. A aproximação e presença nos 

meios de comunicação, não deve sujeitar-se ao atendimento dos preceitos 

mercadológicos. O uso dos Meios de comunicação, não pode ser apenas apologético ou 

reacionário( intra eclesial), mas aberto e dado a interpretar, também, os fatos cotidianos 

à luz da verdade, do bem comum e do pensamento cristão(DM. MCS,8). 
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