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N este estudo analisarei as oportunidades e desafios que a nova cultural di

gitai apresenta para o desenvolvimento do ser humano e, mais especificamente, 

para a vi da eclesial(ll. Para muitas pessoas, a realidade corresponde ao que os meios 

de comunicaçào definem como tal"<2l. Com efeito, "a perceçào de n6s mesmos, 

dos outros e do mundo dependem do influxo que tais tecnologias exercem"<3l. 

"Os meios de comunicaçiio social atingiram tal importémcia que para mui

tos siio o principal instrumento informativo e formativo, de orientaçiio e inspiraçào 

para os comportamentos individuais,familiares e sociais''(4l. 

Seria ilus6rio podermos ignorar as novas tecnologias da informaçào e da 

comunicaçào (TIC), pois fazem parte da nossa vida diaria. A sua omnipresença e 

portabilidade tornam impossivel o controlo de outros tempos. Nào se trata, pois, 

de nos defendermos delas, mas antes de aprender a usa-las de urna maneira res

ponsavel, para que sejam um fator de humanizaçào. 

Começarei por analisar algumas das muitas possibilidades que oferecem 

as redes sociais e os novos Meios de Comunicaçào Social (MCS). Estes "maravi-
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lhosos inventos da técnica"(sl sao dons de Deus"(6l e a Igreja sentir-se-à culpavel" 

se os nao utilizar(7). Sem querer minimiar esta visao positiva e esperançosa, apre

sentam-se depois alguns riscos e desafios que é necessario enfrentar. N este senti

do, sublinhamos a necessidade de cultivar urna interioridade madura e recetiva. 

À luz desta analise, oferecemos na segunda parte algumas notas para que os leigos 

e consagrados possam encarar responsavelmente o novo ambiente digitai com 

estilo. Sao desafios e respostas que, com as devidas adaptaçòes, também podem 

ser validos para qualquer ser h umano. 

l. A Era Digitai 

O espaço digitai ja foi acolhido por cerca de très mil milhoes pessoas 

(40% da populaçao mundial)(Bl como um ambiente propicio para exprimir 

o anelo humano de comunicaçao para criar comunidade. Esta a surgir urna 

nova cultura, urna nova maneira de comunicar para criar comunidade. Esta a 

formar-se urna nova cultura, urna nova maneira de sere pensar. É necessario 

aprender a viver e a exprimir-se como cristaos e como consagrados neste novo 

ambiente cultural em que todos estamos mergulhados, o qual implica conhecer 

as suas linguagens, dinàmicas e simbolos. 

"A mudança que hoje se produziu nas comunicaçoes supoe, mais do que urna 
simples revoluçiio técnica, a completa transformaçiio daquilo através do qual a hu

manidade capta o mundo que a rodeia eque a percepçiio verifica e exprime" (AN, 4). 

Pensamos que as TIC sao simples meios à nossa disposiçao, quando, na 

realidade, nos estao plasmando sem darmos conta, pois "tèm a capacidade de 

atuar nao apenas sobre os modos de pensar, mas também sobre os conteudos do 

pensamento (AN 4) e sobre os mecanismos com os quais construimos a nossa re

presentaçao da realidade. Oferecendo-nos representaçòes ja feitas, os novos MCS 
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