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VATICANO - “A MÍDIA NA FAMÍLIA: UM RISCO E UMA RIQUEZA” – O PAPA
ESCOLHEU O TEMA DO DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 2004
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O Santo Padre João Paulo II escolheu o tema para o Dia Mundial das
Comunicações Sociais de 2004: “A mídia em família: um risco e uma riqueza”. Como destacou o Presidente do
Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, o Arcebispo John Patrick Foley, o tema escolhido pelo Papa
“reflete a preocupação com o fato que os meios de comunicação deveriam enriquecer a vida familiar e não
danificá-la”.
“ O Santo Padre é consciente do grande público que, através dos meios de comunicação social, segue a sua
atividade pastoral em Roma e as suas visitas pastorais em todo o mundo, como também dos numerosos periódicos
e dos programas de excelência que ajudam a educar e a inspirar as famílias, mas está também preocupado com a
influência negativa que os meios de comunicação social têm sobre a vida familiar através do materialismo, e
também representando pela pornografia e a violência”.
O Dia Mundial das Comunicações Sociais, única celebração mundial expressamente recomendada pelo Concílio
Ecumênico Vaticano II, na maior parte dos Países é celebrado no domingo que precede a festa de Pentecostes (em
2004, será em 23 de maio). A Mensagem do Santo Padre para a ocasião é publicada em 24 de janeiro, na festa de
São Francisco de Sales, Patrono dos jornalistas. este ano, pela primeira vez, o tema escolhido pelo Santo Padre foi
anunciado em 20 de Setembro, festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. São Gabriel foi designado patrono da
rádio.
(S.L) (Agência Fides 30/09/2003; linhas: 22; palavras: 266)
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