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A COMUNICAÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DA CATEQUESE 
 
 
168. O mundo das comunicações está unificando a humanidade. A globalização, além de econômica, 
é também fruto da aproximação de acontecimentos e pessoas distantes, devido ao desenvolvimento 
da comunicação. Surge uma variedade, cada vez maior, de linguagens e símbolos, métodos 
dinâmicos para a comunicação de todo tipo de mensagem. Nestes últimos tempos, a comunicação 
social desenvolveu-se com poderosos recursos tecnológicos. A evangelização não pode prescindir, 
hoje, dos meios de comunicação e da cultura que deles está nascendo. A cultura da mídia, com 
efeito, mostra a existência de linguagens diferentes da linguagem lógico-científica. Impulsiona outras 
relações entre memória e imediatez, característica típica de nosso tempo, e é um lugar de debate 
ético que procede mais por dilemas do que por definições rígidas. A cultura midiática está produzindo 
fenômenos importantes na vida dos interlocutores da catequese. A mídia, para muitos, torna-se o 
principal instrumento de informação e de formação, guia e inspiração dos comportamentos 
individuais. Diante disso, há novas exigências para a catequese. 
 
169. A igreja reconhece que os meios de comunicação social podem ser fatores de comunhão e 
contribuem para a integração entre as pessoas. Entretanto, muitas vezes, são veículos de 
propaganda do materialismo e do consumismo reinantes, gerando falsas expectativas e o desejo 
competitivo. O bom uso dos meios de comunicação social requer dos agentes de catequese um sério 
esforço de conhecimento, competência e de atualização qualificada. É bom lembrar que “não é 
suficiente usálos para difundir a mensagem cristã e o Magistério da igreja, mas é necessário integrar 
a mensagem nessa nova cultura, criada pelas modernas comunicações, com novas linguagens, 
novas técnicas, novas atitudes psicológicas”  
 
170. A catequese tem a missão também de se preocupar com os operadores e os usuários da 
comunicação. Comunicadores e receptores, abertos aos valores cristãos, serão capazes de colocar a 
comunicação a serviço do bem comum e de exercer uma função crítica em relação ao que é 
comunicado e ao que acontece na sociedade. É essencial habilitar os catequistas para a 
comunicação da mensagem do Evangelho, através da mídia, principalmente os mais jovens e 
nascidos nessa cultura midiática, cuja linguagem mais facilmente entendem. Recorde-se que “no uso 
e na recepção dos instrumentos de comunicação, torna-se urgente tanto uma ação educativa em 
vista do senso crítico, animada pela paixão à verdade, quanto uma ação de defesa da liberdade, do 
respeito pela dignidade pessoal, da elevação da autêntica cultura dos povos”. 
 
171. Com relação à comunicação e catequese, aqui se recordam três orientações: 
a) capacitar, nos diversos níveis, os catequistas como comunicadores: sejam pessoas conhecedoras 
dos processos da comunicação humana e estejam habilitados a integrar recursos como músicas, 
vídeos, teatro e outras linguagens para expressar a fé; 
b) aproximar a catequese dos meios massivos de comunicação, para o desenvolvimento de projetos 
de catequese a distância, com o adequado uso de recursos e metodologias apropriadas; 
c) incluir, nos programas de catequese, a análise das mensagens produzidas pelos grandes meios, 
promovendo a leitura desses dados à luz da mensagem evangélica. 
 

Diretório Nacional da Catequese n 168 - 171 

 

ESCUTATÓRIA        

Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo 
quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir.  

Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular.  

Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caeiro que "não é bastante não ser cego para ver as 
árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma".  
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Filosofia é um monte de idéias, dentro da cabeça, sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso 
que a cabeça esteja vazia.  

Parafraseio o Alberto Caeiro: "Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito; é preciso também 
que haja silêncio dentro da alma".  

Daí a dificuldade: a gente não agüenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem 
misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse 
digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a 
dizer, que é muito melhor.  

Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade: 
no fundo, somos os mais bonitos...  

Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos estimulado pela revolução 
de 64. Contou-me de sua experiência com os índios: reunidos os participantes, ninguém fala.  
 
Há um longo, longo silêncio. (Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam 
assentados em silêncio, [...]. Abrindo vazios de silêncio. Expulsando todas as ideias estranhas.).  
 
Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos 
ouvem. Terminada a fala, novo silêncio.   
 
Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, 
pensamentos que ele julgava essenciais. São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o 
outro falou.   
 
Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades:  
Primeira: "Fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto 
você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua (tola) fala. Falo como 
se você não tivesse falado".  
 
Segunda: "Ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito 
tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou".  
Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma bofetada.  
 
O longo silêncio quer dizer: "Estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou". E assim 
vai a reunião. Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos.  
 
E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a 
ouvir.  
 
Fernando Pessoa conhecia a experiência, e se referia a algo que se ouve nos interstícios das 
palavras, no lugar onde não há palavras.  
 
A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar – quem faz 
mergulho sabe - a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório 
e dos saberes da filosofia (das ciências), ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz 
chorar.  
 
Para mim, Deus é isto: a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros: 
a beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num 
contraponto.  
 

 Rubem Alves (1933-2014) foi teólogo, educador, tradutor e escritor brasileiro. Autor de livros de 
filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. 
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VALOR DA COMUNICAÇÃO 

Publicado em 27 de maio de 2014 por Maria Aparecida de Cicco  

 

Ao celebrar a Festa da Ascensão, quando Jesus plenifica sua comunicação com o Pai, 
possibilitando a Aliança entre o céu e a terra, a Igreja destaca o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais. Neste ano o papa Francisco colocou como tema: “Comunicação a serviço de uma 
autêntica cultura do encontro”. Significa que os meios podem ajudar as pessoas a se encontrarem 
e criar relações. 

A comunicação, principalmente a Internet, deve possibilitar novas formas de relacionamentos, 
de proximidade e de encontro entre as pessoas. Como temos ouvido, os MCS encurtam distâncias, 
globalizam o mundo e aceleram o processo histórico. Com muita facilidade leva a um desmoronar do 
direito de privacidade. Pode elevar a pessoa, como também consegue destruí-la em pouco tempo. 

É inegável a importância da unidade da família humana. Assim podemos aprender mais uns 
com os outros, podendo inclusive harmonizar as diferenças por meios de formas diversas de diálogo 
no mundo da comunicação. Com isto chegamos a dizer que os meios disponíveis são uma coisa 
boa, um dom de Deus. Não obstante, há o perigo da superficialidade provocada pelo excesso de 
velocidade. 

Jesus Cristo foi o grande comunicador do projeto de Deus Pai. Assumiu tal realidade a partir 
do relacionamento criado dentro de um grupo, chamado grupo dos Apóstolos. Ele os enviou para 
formar comunidades vivas, apoiadas na fraternidade e no compromisso mútuo. O isolamento era 
concebido como falta de comunicação. 

A proposta de Jesus para os Apóstolos era de que eles fossem comunicadores da Palavra 
inspirada e que conseguissem atingir o coração das pessoas. Esse mandato continua na Igreja hoje, 
facilitado pelos grandes e perfeitos instrumentos que conseguem ressoar a Palavra com uma 
abrangência quase indeterminada. 

Para uma espiritualidade “ativa”, a Igreja precisa estar presente na mídia com seu 
compromisso missionário de fazer de todas as pessoas discípulas de Jesus Cristo e vivam a 
comunicação como dom de Deus. Quem comunica faz-se próximo e reconhece seu potencial 
humano de proximidade, sem nenhuma atitude de manipulação e desrespeito para com o outro, 
criando diálogo. 

Dom Paulo Mendes Peixoto – Arcebispo da Arquidiocese de Uberaba. 

 

http://universovozes.com.br/editoravozes/web/view/BlogDaCatequese/index.php/valor-da-comunicacao/
http://universovozes.com.br/editoravozes/web/view/BlogDaCatequese/index.php/author/maria-aparecida/
http://universovozes.com.br/editoravozes/web/view/BlogDaCatequese/wp-content/uploads/2014/05/dia-comunica-social-2014.png
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA UM GESTOR 

"No princípio era o verbo (...)". João 1:1 

Tomo a liberdade de iniciar este texto com a notória abertura do primeiro capítulo do Evangelho de 
João, não para imprimir uma conotação religiosa, mas para chamar sua atenção sobre este 
importante assunto: a LINGUAGEM, mais especificamente a comunicação, que é o principal 
instrumento de trabalho de um gestor.  

A maioria das pessoas acredita que a principal diferença entre o ser humano e os demais animais é 
o nosso apurado raciocínio. Note que nós formulamos raciocínios especialmente utilizando palavras 
pensadas ou faladas. Ou seja, a linguagem criou a condição especial da evolução de nossa espécie. 

A linguagem é também o fator que move e modifica a sociedade. É por meio dela que a sociedade 
produz e reproduz o conhecimento. Ela é utilizada para atacar e para reconciliar; permite-nos tornar 
eterno o passado e fazer previsões do futuro. 

A comunicação pode ser compreendida como o ato de materializar a linguagem entre dois sujeitos. É 
a partir dela que, utilizando um código comum, duas ou mais pessoas conseguem intercambiar 
informações. 

Em uma empresa, é quase exclusivamente pela comunicação que um gestor poderá influenciar seus 
colaboradores. Desde a orientação da mais elementar tarefa a ser cumprida até a discussão das 
mais elaboradas estratégias organizacionais, será a comunicação o veículo priorizado para que as 
relações e interfaces organizacionais consigam gerar resultados. 

Uma das maiores diferenças entre um colaborador individual e um que ocupa um cargo de gestão 
está no fato de que este precisa deixar de produzir apenas pelas próprias mãos e conseguir também 
obter resultados pelos outros. Para esse desafio, qual a principal "ferramenta" que o gestor possui? 
Como este poderá obter a melhor contribuição de cada um de sua equipe? Como ele poderá chegar 
até as pessoas, tocá-las, influenciá-las? Seguramente, a comunicação será seu principal veículo. 
Assim, a capacidade de se comunicar bem é uma das principais exigências para quem ocupa essa 
função. 

* Joacir Martinelli é especilista em Psicologia Social e em Dinâmica dos Grupos. Atua como consultor 
em diversos programas de liderança, comportamentos empreendedores e desenvolvimento de 
equipe e gerencial. 

 

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

a) Para ler: Mateus 10, 26 – 27. 

b) Para conversar 

1. Você assiste muito a TV? De que mais gosta? 

2. O que você acha desses programas? 

3. Você lê algum jornal? Qual? 

c) Para saber - Os meios de comunicação social são todos aqueles veículos que nos transmitem os 
fatos, os acontecimentos, o lazer, a cultura, como TV, jornais, revistas, rádio, cinema, outdoors, 
telefone, fax, computadores (internet) etc. 
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Esses veículos despejam em nossas vidas um número ilimitado de informações, tanto boas como 
más. Cabe ao cristão saber selecionar, mediante senso crítico da lição anterior, todas essas 
informações e ficar apenas com as que produzem efeito positivo em nossas vidas. 

Há poucos programas realmente bons na TV e precisamos tomar mais cuidado com o que vemos. 
Desde novelas até programas de auditório e desenhos animados, tudo deve ser devidamente 
selecionado. 

Um inocente desenho animado pode estar transmitindo-nos a violência, como acontece na maioria 
dos desenhos, a falta de misericórdia e da caridade para com as pessoas, o consumismo, doutrinas 
espirituais contrárias à da Igreja Católica (a reencarnação, por exemplo), e mesmo uma pregação 
política sobre sistemas de governo que não são tão perfeitos como são mostrados nesses filmes. 

O mesmo se diga das novelas: mostram tantas coisas falsas como se fossem verdadeiras: como 
enganar os outros, falsidade, vingança, amor livre, adultério, reencarnação (doutrina condenada pela 
Igreja), homossexualismo (como se fosse uma pura e simples opção de vida), o consumismo, o 
famoso, "ser é ter", ou seja, mostra o dinheiro como fonte de felicidade, mostra uma falsa visão do 
que significa a beleza etc. 

É preciso saber definir o que nos serve ou não. Os jornais, por exemplo, sempre nos apresentam as 
notícias já modificadas pela tendência do jornal. Uma notícia veiculada por um determinado jornal, 
por exemplo, vai ter um sentido e enfoque bem diferente se for apresentada por um outro jornal ou 
um terceiro enfoque se for apresentada por um terceiro jornal etc. 

Os meios de comunicação devem ser vistos e usados. Por exemplo, os jornalzinhos paroquias 
podem transmitir muitas coisas boas! Podem ter a sua colaboração. Entretanto, deve haver muito 
critério no aproveitamento daquilo que vemos e ouvimos. Caso contrário, vamos ser um "João Bobo" 
nas mãos da imprensa e da TV. 

d) Para viver - Procure viver independentemente das propagandas da TV. Escolha um produto não 
porque você o viu na TV, mas porque sabe que realmente é melhor, ou pelo menos porque é mais 
barato e faz o mesmo efeito que o mais caro. Acostume-se a ler aquelas letrinhas pequenas que 
mostram os ingredientes usados no produto. 

e) Para fazer - Combine com os demais e faça um jornalzinho mural na sua sala ou mesmo num 
local da igreja (se for na igreja, não esqueça de pedir ao padre). 

f) Para rezar - Reze o Credo: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em 
Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu 
da Virgem Maria , padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão 
dos mortos, ressucitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida 
eterna. Amém." 

http://www.catequisar.com.br/texto/dinamica/formacao/18.htm 

 


