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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - A Igreja no Pacífico quer estar mais
presente nos meios de comunicação de massa
Port Moresby (Agência Fides) – A Igreja no Pacífico quer estar mais presente nos meios de comunicação de
massa, “pretende olhar com atenção para a realidade da comunicação midiática e ver como estar presente e ativa”.
É o que afirma, numa nota enviada à Agência Fides, pe. Giorgio Licini, do Departamento de Comunicação Social
da Conferência Episcopal de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão.
“Não existe somente a necessidade de promover novas estações de rádio, órgãos de imprensa ou programas
televisivos”, explica pe. Licini. “É preciso acompanhar e educar o público, sobretudo os jovens, para torná-los
conscientes das possibilidades e dos riscos que se apresentam aos usuários das mídias sociais, da publicidade e da
Internet. Precisamos também interagir com a mídia católica e acompanhar os comunicadores católicos em sua
experiência profissional”.
Em sintonia com este compromisso, a Igreja no Pacífico promoveu um primeiro Curso básico na Universidade do
Verbo Divino, em Madang, de 18 a 27 de novembro. Organizado pela Comissão para as Comunicações Sociais da
Conferência Episcopal de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, o curso enfrentou todas as principais áreas e
formas dos meios de comunicação de massa: imprensa, rádio, TV e mídias sociais. Segundo o pe. Licini, “também
deu a oportunidade aos participantes de compreender melhor a relação entre Igreja e mídia”. Participaram
delegados, sacerdotes, leigos de sete dioceses e de sete congregações religiosas.
Da reflexão comum emergiram ulteriores exigências: promover cursos de formação suplementares no setor da
programação e da transmissão no rádio, layout de imprensa; promover a educação religiosa para os jornalistas que
trabalham nos meios de comunicação de massa não cristãos. Por isso, a Igreja no Pacífico já programou outras
atividades para 2014: 24 de janeiro, festa de S. Francisco de Sales, patrono dos jornalistas; 25 de maio, Dia
Mundial da Comunicação; 29 de setembro, festa de São Gabriel Arcanjo, patrono dos agentes de comunicação.
A Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal oferecerá workshop de dois dias em Port
Moresby a todos os jornalistas dos meios de comunicação leigos, interessados em conhecer melhor a organização
da Igreja e os seus ensinamentos. (PA) (Agência Fides 29/11/2013)
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