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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - Os Bispos testemunham a fé através das
redes sociais
Madang (Agência Fides) - Os Bispos de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão proclamam e testemunham a fé
através das redes sociais, em resposta à mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2013, que
define as redes sociais "novos espaços de evangelização". Foi o que comunicou à Fides o departamento de
comunicações da Conferência Episcopal sobre o que emergiu durante a assembleia dos Bispos de Papua e
Salomão, em andamento em Madang. Alguns bispos já estão presentes e ativos no Facebook e Twitter, e usam as
redes sociais como espaços de comunicação e missão. A Conferência estabeleceu que serão estudados e
elaborados programas especiais de catequese, litúrgica e pastoral na internet, baseados nas redes sociais.
"Enquanto a comunicação social é agora definitivamente interativa - explica a nota enviada à Fides - o principal
problema para a Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão encontra-se nos serviços de internet, ainda fracos, pouco
confiáveis e caros". Além disso, há uma lacuna entre os jovens de áreas urbanas – que vivem sempre "conectados"
- e aqueles das áreas rurais, onde os serviços digitais são escassos.
Os bispos explicam: "A comunicação interativa através da internet quebra as barreiras do tempo e do espaço, dá
maior acesso à informação, cultura e entretenimento, favorece o pluralismo, expõe as pessoas a conteúdos
positivos e negativos". Neste contexto, "as redes sociais criam uma nova cultura e um novo estilo de vida que
requer não apenas a presença da Igreja no uso dos meios de comunicação, mas também o testemunho e anúncio
do Evangelho neste novo campo". (PA) (Agência Fides 11/4/2013)
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