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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO
Ecclesia é o termo grego que está na origem da palavra “Igreja” e significa “assembleia reunida”, evocando
a (re)união do povo chamado ou escolhido. Digitalis é o
adjetivo relativo aos dedos e à sequência numérica (10
dedos), adotado posteriormente para exprimir o código
binário que originou uma verdadeira revolução técnica e
social, transformando mentalidade, estilo de vida e modo
de fazer e pensar todas as coisas, inclusive o ser Igreja.
Imersos neste ambiente híbrido gerado pela linguagem
digital, é essencial delinear uma pastoral on-line que
responda às exigências da nova humanidade. A presente
coleção nasce exatamente com este intuito, procurando
oferecer sugestões e subsídios pastorais (especialmente
no âmbito da pastoral da comunicação) que favoreçam
a vivência da fé e a adaptação da vida eclesial na cultura
da comunicação e no ambiente digital. Ecclesia digitalis
surge para indicar percursos e para auxiliar a “assembleia
reunida no ambiente digital”, em contínua interação com
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a realidade material e analógica, e a realidade virtual e
interativa, a viver e testemunhar Cristo e o seu Evangelho
de forma sempre mais intensa e significativa.
Darlei Zanon, ssp
Mario Roberto de M. Martins, ssp
(coordenadores)
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Uma nova forma
de comunicar
faz surgir um
novo mundo
e nascer uma
nova geração
que precisa de uma
nova teologia,
de um novo jeito
de ser Igreja
e de uma nova
pedagogia
para comunicar
e viver a fé.
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PREFÁCIO
Antonio Spadaro, SJ1
O volume de Aline Amaro da Silva sobre “catequese
digital” me fez refletir muito. De fato, ensinar a fé implica
ter consciência do ambiente no qual vivem as pessoas
a quem o ensinamento se dirige. E hoje a gente vive
também em um ambiente digital que é integrado com
o ambiente físico.
Nestas páginas introdutórias, gostaria de indicar uma
trajetória fundamental para a catequese dar frutos: a experiência da interioridade que o homem de hoje, especialmente se jovem, é capaz de realizar. A vida espiritual do
homem contemporâneo é certamente tocada pelo mundo
no qual as pessoas descobrem e vivem as dinâmicas próprias da rede, que são interativas e imersivas. O homem
que tem um certo hábito de experiência da internet de

Antonio Spadaro é um padre jesuíta italiano, diretor da revista La Civiltà Cattolica,
Roma (Itália), e criador da ciberteologia, cultura teológica que visa pensar a fé cristã nos
tempos da rede.
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fato parece mais pronto para a interação do que para a
interiorização. E geralmente “interioridade” é sinônimo
de profundidade, enquanto “interatividade” é frequentemente sinônimo de superficialidade. Seremos condenados
à superficialidade? É possível combinar profundidade e
interatividade? O desafio é de grande abrangência, sobretudo para a catequese.
A primeira resposta consiste na importância e na
necessidade de salvaguardar espaços que permitem o
desenvolvimento da interioridade sem interferência ou
“rumores” que distraiam o homem de suas perguntas
radicais e de sua necessidade de silêncio e meditação.
Certamente não é por desejo de isolamento, mas porque
a verdadeira comunicação é feita de escuta, de diálogo, que se realiza graças ao ritmo de palavra e silêncio:
“No silêncio, ouvimos e nos conhecemos melhor, o pensamento nasce e se aprofunda” (Bento XVI, Silêncio e
palavra: caminho de evangelização. Mensagem para o
46° Dia Mundial das Comunicações). As formigas estão
sempre interconectadas de maneira obrigatória, dentro
de uma rede feita de moléculas químicas, enquanto o
homem se destaca por sua liberdade de se afastar dos
outros para meditar.
A partir dessa necessidade de silêncio, nos perguntamos quem é chamado hoje a viver e salvaguardar a
interioridade. Como lemos em uma reflexão da Conferência Episcopal do Brasil: “Os meios não são, em sua
essência, inimigos da interioridade, mas é dever trabalhar
por uma cultura midiática que se abra à transcendência
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e promova valores espirituais autênticos” (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. A comunicação na vida e
missão da Igreja no Brasil. Brasília: Edições CNBB, 2011,
n. 18). A questão é: como?
Significativamente, podemos constatar que o homem
de hoje, acostumado à interatividade, interioriza as experiências se é capaz de tecer com elas um relacionamento
vivo, e não apenas passivo e receptivo. O homem de hoje
considera válidas as experiências nas quais é solicitada a
sua “participação” e envolvimento. Existem experiências
de interioridade espiritual que exigem explicitamente uma
interação? Certamente, mesmo a simples leitura orante já
é uma experiência interativa: a página de fato solicita ao
leitor que medite sobre uma resposta. Todavia, na tradição espiritual, encontramos experiências que deixam um
espaço amplo e específico para o envolvimento da pessoa.
Uma delas está ligada ao livreto dos Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, que viveu na primeira metade do século XVI. Como
exemplo paradigmático, lemos o texto que nos convida
a contemplar o nascimento de Jesus. Santo Inácio pede
aos que fazem os exercícios que “vejam com os olhos da
imaginação o caminho de Nazaré a Belém, considerando seu comprimento e largura, se tal via é plana ou se
atravessa vales ou colinas”. Do mesmo modo, “olhando
o lugar ou gruta da Natividade, vejam quão grande ou
pequeno, baixo ou alto é e como está adornado”. E finalmente convida a “olhar as pessoas; isto é, a ver Nossa
Senhora, José, a serva e o menino Jesus recém-nascido”.
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