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VATICANO - Redes sociais, instrumento de evangelização e fator de
desenvolvimento
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “O desafio que as redes sociais devem enfrentar é ser realmente inclusivas:
assim elas podem ter os benefícios da plena participação dos fiéis que desejam compartilhar a Mensagem de Jesus
e os valores da dignidade humana, que seu ensinamento promove. Com efeito, os fiéis sentem sempre mais que se
a Boa Nova não for difundida nos meios digitais, poderá estar ausente da experiência daqueles para quem este
espaço existencial é muito importante”. É o que afirma o Santo Padre Bento XVI em sua Mensagem para o 47º
Dia Mundial das Comunicações Sociais, sobre o tema “Redes sociais: portas de verdade e de fé; novos espaços de
evangelização”.
Depois de evidenciar que “o desenvolvimento das redes sociais requer empenho” e que “a cultura das redes
sociais e as mudanças nas formas e estilos da comunicação apresentam desafios difíceis para aqueles que querem
falar de verdade e de valores”, o Papa prossegue: “a capacidade de utilizar novas linguagens é exigida não apenas
para estar ao passo dos tempos, mas justamente para permitir à infinita riqueza do Evangelho encontrar formas de
expressão capazes de chegar às mentes e corações de todos”.
A Mensagem evidencia, enfim, que as redes sociais podem também ser um fator de desenvolvimento humano: Por
exemplo, em alguns contextos geográficos e culturais aonde os cristãos se sentem isolados, as redes sociais podem
reforçar o sentido de sua efetiva unidade com a comunidade universal dos fiéis. As redes facilitam a compartilha
dos recursos espirituais e litúrgicos, tornando as pessoas capazes de rezar com um sentido mais forte de
proximidade com aqueles que professam a mesma fé.
(SL) (Agência Fides 25/01/2013)
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O texto integral da Mensagem, em diversas línguas, está em::
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30352.php?index=30352&po_date=24.01.2013&lang=it:
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