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AMÉRICA/MÉXICO - Redes sociais, uma realidade na Igreja
Puebla (Agência Fides) – Mais de 200 sacerdotes, seminaristas, religiosos e leigos, reunidos no Seminário
Palafoxiano, realizaram o V Sínodo diocesano da arquidiocese de Puebla, recém-concluído, que estudou como
utilizar as redes sociais, a mídia digital e a Internet para difundir os valores da Igreja católica.
“À luz da palavra de Deus e do ensinamento do magistério, devemos ver como desempenhar melhor o serviço ao
povo de Deus na obra da evangelização”, afirmou o Bispo auxiliar de Puebla, Dom Eugenio Andrés Lira
Rugarcía, segundo as informações recebidas pela Agência Fides. O Bispo, atual Secretário-geral da Conferência
Episcopal Mexicana, evidenciou que a Igreja deveria trabalhar para que, através da mídia, se consiga ver o rosto
de Cristo, como disse o Papa Bento XVI, e a proclamar o que é autenticamente humano, os valores e uma
saudável convivência social.
“É muito importante saber que a própria Igreja usa a mídia, a internet, as redes sociais. Nisto, o México não está
atrás, e nem Puebla – disse o Bispo. Temos o site da arquidiocese de Puebla, estamos também na TV através do
YouTube, e temos as redes sociais. Como nos diz o Papa Francisco, as mídias são dons de Deus, são oportunas
para a vizinhança e o encontro. É uma realidade que a Igreja está usando, mas devemos fazer melhor. Um
exemplo é a possibilidade de acompanhar com mais velocidade os fatos do mundo e as atividades do Santo
Padre”.
A este respeito, ontem, a fotografia do Santo Padre estava na capa da revista Rolling Stone (que estará nas bancas
em 13 de fevereiro), e ainda ontem, o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais publicou a foto de um
grafite feito a poucos metros de sua sede, numa rua de Roma perto do Vaticano, com o Papa em versão “Super
herói”: duas imagens que em poucos segundos, deram a volta pelo mundo com as redes sociais e a Internet. (CE)
(Agência Fides, 29/01/2014)
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