
Evangelização e 
Novas Tecnologias 



Vivemos na sociedade em rede ou 
informacional, baseada na produção e 

partilha do conhecimento. 



Uma sociedade globalizada, centrada no 
uso e aplicação de informação e 

conhecimento. 



Viver na sociedade em rede ou 
informacional exige que a pessoa seja 

capaz de habitar o mundo da informação.  



Quem sou eu na sociedade em rede? 



O surgimento da sociedade em rede foi 
possível graças ao desenvolvimento das 

novas tecnologias da informação. 



Tecnologia da Informação 
e da Comunicação (TIC) 
compreende os recursos 
tecnológicos que 
favorecem a transmissão 
de informação através 
dos meios de 
comunicação. 



Hoje, estamos no tempo do cross media e 
não mais dos mass media. Comunicação 

integrada; diversas plataformas.  



Jornal Impresso 
Jornal Online 

Rádio AM/FM 
Web Rádio 

TV/DTV 
Cabo/SAT 
Smart TV 
Web TV 

Web/Web 2.0 
Loja Virtual 

Capela Virtual 
E-book 





“Hoje, a tecnologia está impulsionando as 
pessoas a encontros em massa no mundo”. 

 
“Hoje vivemos a chamada ‘humanidade 5.0’, 
que é composta pela democracia das redes 

sociais”.  
 

“A competição está dando lugar ao 
compartilhamento e à colaboração”.  



A internet foi desbravada pelos militares; 
dominada pelos investidores de Wall Street e 

pelas grandes marcas globais. Os usuários 
eram simples leitores/consumidores.  

 
Na nova web, produzimos, recebemos, 

propagamos conteúdo, avaliamos, 
comentamos notícias, selecionamos assuntos 

de nosso interesse. 



“Nós somos a mídia. Somos os espíritos 
pioneiros nas redes sociais. Não há limites de 

idade ou regras. O mundo digital não é 
exclusivo para jovens ou para a geração atual 
que tem pouca idade. Ser jovem e digital, nos 
dias de hoje, não tem nada a ver com idade e 
sim com modo de encarar as mudanças deste 

novo mundo”. 



Social Good (fazer o bem em rede) 
espalhar altruisticamente o que torna uma 
comunidade melhor. Isso inicia-se quando 
cansamos das redes sociais como um lugar 
apenas para compartilhar fotos, vídeos e 
detalhes de nossa vida ou ler e escrever 

notícias ruins, e começamos a compartilhar 
coisas boas, conteúdo engrandecedor. 



Nós cristãos somos 
são chamados a 

estar neste mundo, 
porque é um 
mundo novo 

também a 
evangelizar.  



Até um dia desses, a Igreja entendia que 
estar na mídia era possuir e utilizar as 

comunicações de grande difusão. Poucos 
comunicadores e muitos receptores. 



Desde 1967, por 
orientação do 

decreto conciliar 
‘Inter Mirifica’, o 
papa envia uma 

mensagem para o 
Dia Mundial das 
Comunicações 

Sociais. 



IGREJA E INTERNET 
22/02/2002 



“Os modernos meios de comunicação social 
dão ao homem de hoje novas possibilidades 
de confronto com a mensagem evangélica”. 

 
Instrução Pastoral Communio et Progressio 



“Não é suficiente, portanto, usá-los para 
difundir a mensagem cristã e o Magistério da 
Igreja, mas é necessário integrar a mensagem 

nesta ‘nova cultura’, criada pelas modernas 
comunicações”. 

Papa João Paulo II 



“Eles transmitem notícias e informações acerca 
de eventos, ideias e personalidades religiosas: 
servem como veículo para a evangelização e a 

catequese. (...) oferecem inspiração, 
encorajamento e oportunidades de culto...”. 



“em certos casos um aspecto singular da 
Internet diz respeito à proliferação confusa de 

web sites não oficiais que se definem como 
‘católicos’. (...) Aqui, não se tem a intenção de 
impor uma censura, mas de oferecer uma guia 
fidedigna no que se refere à posição da Igreja”. 



ÉTICA NA INTERNET 
22/02/2002 



“A Internet é o mais recente e, (...), o mais 
poderoso de uma série de instrumentos de 

comunicação que, (...), eliminaram 
gradualmente o tempo e o espaço como 

obstáculos para a comunicação”.  



Preocupação: DIVISÃO DIGITAL 
Uma forma de discriminação que separa os 

ricos dos pobres. Pessoas “ricas de 
informação” e pessoas “pobres de 

informação”. 



“Igreja Católica, (...), deve estar visível e 
ativamente presente na Internet e participar 

no diálogo público sobre o seu 
desenvolvimento. (...), indicando critérios 
éticos e morais aplicáveis neste domínio”. 

 



Aspectos que possam desafiar algumas 
das lógicas típicas da web 



“Estilo Cristão de Presença no Mundo 
Digital” 

1) A verdade que 
procuramos 
partilhar não extrai 
o seu valor da sua 
«popularidade» ou 
da quantidade de 
atenção que lhe é 
dada. 

2) Comunicar a 
mensagem cristã na 
sua integralidade e 
exigência, e não 
mitigá-la para a 
tornar mais 
atraente. 



“Estilo Cristão de Presença no Mundo 
Digital” 

3) A mensagem 
cristã é permanente 
e não algo 
esporádico ou de 
atração 
momentânea. 

4) O Evangelho não é 
algo que possa ser 
considerado um mero 
bem de consumo 
superficial, mas antes 
exige uma resposta 
livre e ponderada. . 



“Estilo Cristão de Presença no Mundo 
Digital” 

5) As relações 
virtuais não são um 
fim em si mesmas e 
devem desembocar 
sempre em 
encontros e 
experiências 
presenciais. 

6) Só há plena 
comunicação da fé 
quando se chega a 
um encontro 
presencial. 



“O principal desafio que se 
coloca à Igreja de hoje, 
como sempre, é a de 
promover, com audácia e 
criatividade, a comunicação 
de uma maior presença de 
Deus e de experiência de 
comunhão com Ele. Para 
isso, precisa de estar à 
escuta da Palavra e de a 
comunicar”.  



Obrigado! 
 
 
 

Ismael de Carvalho Silva 
Jornalista e Coach 
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