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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO

Ecclesia é o termo grego que está na origem da pala-

vra “Igreja” e signifi ca “assembleia reunida”, evocando 

a (re)união do povo chamado ou escolhido. Digitalis é o 

adjetivo relativo aos dedos e à sequência numérica (dez 

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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 INÍCIO DO PERCURSO

“Vão pelo mundo todo, proclamem o Evangelho a toda 

criatura” (Mc 16,15). A exortação de Jesus pouco antes 

da sua ascensão lança um grande desafi o aos apóstolos 

e sucessivamente a todos os cristãos: anunciar o Evan-

gelho – a Palavra, a Boa Notícia da salvação – a toda a 

humanidade. Os primeiros discípulos responderam com 

empenho e audácia a este convite – “Eles partiram e pre-

garam por toda parte” (Mc 16,20) –; e nós hoje, chama-

dos a ser discípulos-missionários, como testemunhamos 

(comunicamos) Cristo e seu Evangelho?

Como bem ressaltou São Paulo VI, “evangelizar cons-

titui, de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua 

mais profunda identidade, ela existe para evangelizar” 

(Evangelii Nuntiandi, n. 14). Desde sua origem, a Igre-

ja usou todos os meios disponíveis para cumprir essa 

missão, para comunicar o Evangelho, para dar Jesus ao 

mundo. Seguindo o mandato e o exemplo do Mestre, os 

apóstolos pregaram nas praças, nas sinagogas, no templo, 
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na montanha, na beira de rios e lagos... em todo lugar 

onde as pessoas se encontravam. Logo após o Pentecos-

tes, os discípulos se espalharam pelo mundo conhecido 

na época, da Espanha à Índia, a fim de levar a Palavra 

a todos, para “proclamar sobre os telhados e à luz do 

dia” o que “lhes foi dito ao ouvido e às escuras” (cf. Mt 

10,27). Bom exemplo é o de São Paulo, grande inovador, 

chamado Apóstolo dos gentios, por sua missão entre os 

pagãos da época, habitantes da Grécia e outros países 

mediterrâneos. Paulo saiu de Jerusalém para fundar co-

munidades cristãs em praticamente todo o Império Ro-

mano. Após a fundação, continuava a se comunicar com 

estas comunidades, a fim de alimentar a fé e a vida cristã, 

através da presença (viagens) e sobretudo de cartas, o 

meio de comunicação social da época. Utilizando-se desse 

meio, enviava mensagens que circulavam por diversas 

comunidades, servindo ao mesmo tempo para catequese, 

informação, organização, admoestação... Paulo inspirou 

muitos cristãos posteriores na utilização dos meios de 

comunicação disponíveis na sociedade de cada tempo 

para a evangelização: cartas, livros, imprensa, cinema, 

rádio, televisão... e hoje o ambiente digital. 

A história da Igreja mostra, portanto, um panorama 

longo e complexo na sua relação com a comunicação. Um 

caminho belo, mas nem sempre ideal. Sinuoso, com altos e 

baixos. Por vezes conturbado, confuso, limitado e despre-

parado. Caminho de acertos e erros, de luzes e sombras. 

Caminho de ideias, doutrinas, expectativas, sentimentos, de 

fé e de vida. A Igreja fez muito no campo da comunicação, 
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mudando de postura à medida que compreendia melhor 

estes instrumentos. Com o objetivo de realizar melhor a 

sua missão única de evangelizar, aos poucos foi aderindo 

às “maravilhosas invenções da técnica”, consagradas com 

o Decreto Conciliar Inter Mirifica. 

Parece-nos interessante conhecer esta rica e longa his-

tória para compreender melhor a própria missão da Igreja 

e como os batizados (e em modo particular os comuni-

cadores católicos) são chamados a atuar nesta missão de 

serem comunicadores do Evangelho, especialmente na 

cultura da comunicação, ou na sociedade em rede, que é 

“o tempo e o espaço onde vivemos hoje”, como define o 

sociólogo catalão Manuel Castells. Todos somos chamados 

a ser protagonistas na evangelização no ambiente digital, 

particularmente nas redes sociais, mesmo que nem sempre 

tenha sido assim, pois em alguns momentos da história os 

leigos não tinham espaço nas iniciativas comunicativas da 

Igreja. Aprofundar cada um dos momentos desta relação 

entre Igreja e comunicação – percorrendo rapidamente 

os 2.000 anos de magistério – ajudará a compreender o 

porquê de tal inconstância e, acima de tudo, nos ajudará a 

construir um futuro melhor, sem repetir os erros do passado 

e incentivando cada cristão a ser discípulo-missionário na 

cultura da comunicação. 

Não é nossa intenção primeira abordar todas as inicia-

tivas no âmbito da comunicação, um campo vastíssimo 

que será desenvolvido aos poucos em outros livros desta 

mesma coleção. O objetivo principal deste sucinto pano-

rama histórico é apresentar as grandes linhas temáticas 
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que definiram o magistério da Igreja em relação à co-

municação, expor comportamentos e mentalidades que 

caracterizaram a ação pastoral da Igreja no mundo da 

comunicação ao longo dos seus quase dois milênios de 

história. Para tal, além de diversos elementos da prá-

xis pastoral e missionária, procuraremos descrever os 

documentos mais significativos em diversos âmbitos e 

períodos, sobretudo os documentos pontifícios. No final 

deste opúsculo você encontrará ainda uma extensa lista 

de sugestões de sites, livros e documentos com os quais 

poderá aprofundar os elementos que julgar mais impor-

tantes e necessários para a sua ação pastoral. 

Então, o que me diz, estamos prontos para iniciar a 

nossa viagem?
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1. COMUNICAR, 
UMA NECESSIDADE HUMANA

A comunicação nasce de uma necessidade humana 

de romper o isolamento, de entrar em comunhão, criar 

relações, dialogar, narrar eventos, transmitir informa-

ções, ideias, sentimentos, necessidades, desejos... É uma 

característica humana, provavelmente a mais importan-

te e signifi cativa, que nos diferencia de qualquer outra 

espécie sobre a terra. A nossa espécie se tornou de fato 

humana com a criação da palavra e da linguagem. Esta 

comunicação possibilitou que os seres humanos tomas-

sem consciência da própria identidade e história. Por 

exemplo, as máquinas e a inteligência artifi cial hoje não 
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comunicam, mas apenas trocam dados, numa linguagem 

técnica ou digital (numérica). Por isso podemos afir-

mar que a vida é comunicação e vice-versa. Atividades, 

relações, emoções... são todas baseadas num contínuo 

exercício comunicativo, que nasce conosco e não nos 

abandona jamais. Um processo, no entanto, que pode 

ser aprimorado, melhorado. Pode se tornar sempre mais 

eficaz e abrangente. 

Com esse objetivo surgiram, especialmente no último 

século, muitíssimos estudos sobre a comunicação. Caso 

você deseje aprofundar esta área, poderá pesquisar so-

bre as chamadas escolas ou teorias da comunicação, do 

pioneirismo da teoria hipodérmica (que estudou o fenô-

meno dos meios de comunicação a partir dos conceitos 

behavioristas, especialmente a relação estímulo-resposta), 

seguindo com a teoria da persuasão (que analisa os diver-

sos filtros pessoais que não permitem uma manipulação, 

mas deixam espaço à persuasão), a teoria empírica (que 

analisa os efeitos sociais da comunicação de massa), a 

teoria funcionalista (que estuda as funções exercidas 

pela mídia na sociedade, e não os seus efeitos, como as 

anteriores), a teoria crítica (inaugurada pela reconhecida 

Escola de Frankfurt, que busca desconstruir e expor os 

mecanismos e técnicas industriais de construção das 

informações). Importantes são também os conceitos de 

agenda setting, gatekeeper, newsmaking, entre outros. Se 

ainda tiver fôlego, vale a pena pesquisar sobre as institui-

ções dialéticas de Bernard Lonergan; as interpretações 

filosóficas de Paul Ricoeur, Hans-Georg Gadamer, Sören 
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Kierkegaard ou Han Byung-Chul; a comunicação digital 

e as redes sociais explicadas por Henry Jenkins, Manuel 

Castells, Marc Prensky, Pierre Lévy, Lucia Santaella, dana 

boyd (assim mesmo, com as iniciais em minúsculo, como 

prefere a autora), e muitos outros.

São inúmeras as vertentes teóricas. As primeiras esco-

las de comunicação procuravam conhecer a comunicação, 

com seus elementos e funcionamentos. Posteriormente 

passamos para a busca de compreensão dos efeitos da 

comunicação, tais como a manipulação e a persuasão. 

Os estudos mais recentes aprofundam a função e o papel 

antropológico, social e político da comunicação, visto 

que ela é hoje uma verdadeira cultura, no sentido de que 

é determinante nas transformações da mentalidade, do 

estilo de vida e do modo de fazer todas as coisas, como 

nos apontam os Estudos Culturais. Em trabalhos diver-

sos, surgidos sobretudo nos anos 1950, pesquisadores 

buscavam uma maneira de pensar a cultura abandonando 

o antigo significado do termo – cultura entendida como 

saber, preparo ou erudição –, para entendê-la de maneira 

mais ampla, como parte de um modo de vida, um modo 

de ser de indivíduos e comunidades em seu cotidiano. 

Os Estudos Culturais mostraram como as práticas 

cotidianas, incluindo as considerações mais triviais – 

como comer, se vestir ou ver televisão – não são simples: 

todas elas têm uma história, um significado, um valor 

simbólico representativo da cultura onde estão. Até 

porque, nessa visão, a cultura não é apenas expressão 

de um modo de vida, mas também a definição desse 


