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Introdução

A Igreja está a caminho, percorrendo os caminhos do mundo pela 
comunicação em cada contexto histórico, social, político, econômico, 
cultural. Da comunicação analógica à digital, nos contatos presenciais 
e a distância, em sua missão de evangelizar, ela compreende que não é 
possível evangelizar sem marcar presença onde as pessoas se encontram: 
na família, na pequena comunidade, nas metrópoles; através dos meios 
que o progresso oferece.

É o Concílio Ecumênico Vaticano II que marca o início desta jor-
nada de aceitação da presença nos meios de comunicação como missão. 
Na apresentação do Decreto Inter Mirifica, aprovado em 3 de dezembro 
de 1963, o Papa Paulo VI assegura: “A Igreja, com este Decreto, mani-
festa sua capacidade de unir a vida interior à exterior, a contemplação à 
ação, a oração ao apostolado... Os meios de comunicação social são já 
inseridos como meio e documento no exercício do ministério pastoral e 
da missão católica no mundo”.

Passando por um processo de conversão em seus métodos de 
evangelizar, o Concílio é um “divisor de águas” entre o antes e o depois, 
considerando-se que o modo de evangelizar requer novos métodos, 
novas linguagens e novo ardor missionário. Uma vez que, na afirmação 
de Paulo VI, “Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria 
da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar” 
(EN, n. 14). E a pergunta é: Como evangelizar?

O Papa João Paulo II, na Carta encíclica sobre a validade perma-
nente do mandato missionário (Redemptoris Missio), ilumina o caminho 
da Igreja com suas palavras sábias e desafiadoras: “O primeiro areópago 
dos tempos modernos é o mundo das comunicações, que está unificando 
a humanidade, transformando-a na ‘aldeia global’”. E discorre sobre 
a sua influência nos hábitos, na juventude, e complementa: “Talvez se 
tenha descuidado, um pouco, este areópago: deu-se preferência a outros 
instrumentos para o anúncio evangélico e para a formação, enquanto 
os mass media foram deixados à iniciativa de particulares ou pequenos 
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grupos, entrando apenas, secundariamente, na programação pastoral” 
(RM, n. 37c).

Superando uma visão instrumental de apenas multiplicar o número 
de pessoas atingidas pelas audiências na mídia e tendo em conta a dimen-
são cultural e as linguagens, João Paulo II dá um salto de qualidade na 
compreensão da presença da Igreja na mídia, sobre o qual vai havendo 
um caminho progressivo: “O uso dos mass media, no entanto, não tem 
somente a finalidade de multiplicar o anúncio do Evangelho: trata-se de 
um fato muito mais profundo, porque a própria evangelização da cultura 
moderna depende, em grande parte, da sua influência”. O papa faz uma 
revisão dos modos de compreender a presença na mídia, que, sem dúvida, 
é importante. Mas é preciso compreender esta cultura que se modifica: 
“Não é suficiente, portanto, usá-los para difundir a mensagem cristã e 
o Magistério da Igreja, mas é preciso integrar a mensagem nesta ‘nova 
cultura’, criada pelas modernas comunicações” (RM, n. 37c).

Realizar esse percurso é o propósito desta obra que trabalha o 
pensamento do Magistério da Igreja sobre comunicação, a partir das 
mensagens enviadas pelos pontífices para o Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais, de 1967, iniciando por Paulo VI, até chegar a 2019, com 
o Papa Francisco. Em cada ano, na Solenidade da Ascensão do Senhor, 
o papa envia uma mensagem sobre um tema que julga atual, sempre 
articulado com o contexto do mundo, prioridades da Igreja, para que, 
de forma integrada, haja uma reflexão e apropriação dos conteúdos para 
o crescimento da comunidade e a presença profética e evangelizadora 
na sociedade.

O percurso que os pontífices fazem com suas mensagens visibiliza 
temáticas e problemas que o mundo vive diante das mudanças culturais, 
sociais, políticas, econômicas, colocando em evidência os direitos e os 
deveres do cristão diante dos meios de comunicação, da paz do mundo, 
da liberdade religiosa, da necessidade da formação crítica diante das 
influências da mídia na família, nas crianças e nos jovens.

Em cada contexto cultural, a Igreja vai falando de forma a chegar 
ao coração. Na era digital, o Papa Bento XVI dedica cinco mensagens, 
num caminho progressivo de reflexão e envolvimento, pedindo que se 
povoe o “continente digital”, com diálogo, respeito, amizade e presença 
cristã. A mídia digital tem sua linguagem própria e também suas arma-
dilhas, por isso, é preciso entrar nessa cultura e saber “escutar a rede”, 
dialogar com os internautas, tendo em mente os grandes monopólios 
de empresas que detêm o controle dessas mídias. Daí a necessidade da 
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formação a partir da família e, também, de todas as lideranças da Igreja, 
para compreender as mudanças culturais que incidem na percepção da 
fé dos fiéis: crianças, jovens e também adultos.

Entrar na cultura é fundamental para que a Igreja possa conti-
nuar dialogando com os interlocutores. Mas hoje a exigência é de que 
os conteúdos sejam concretos, encarnados, ou seja, que a pessoa seja 
comunicação e cultive a proximidade, o diálogo. A fé precisa ser pro-
posta, e não imposta. É necessário encantar novamente as pessoas com 
narrativas que cheguem a seu coração, servir-se de uma linguagem em 
que elas possam visualizar os conteúdos abstratos. Isso é algo que se 
observa no magistério do Papa Francisco. Ele trabalha a comunicação 
no sentido integral, partindo do ser humano da comunicação enquanto 
relacionamento e processo que tudo interliga. A comunicação do coti-
diano inclui momentos presenciais e a distância, sempre tendo em conta 
o ser humano como sujeito do processo, uma temática recorrente nas 
mensagens dos pontífices.

E fica sempre a pergunta: Como servir-se dos métodos e lingua-
gens, como buscar a autossustentação das programações pela mídia, 
sem entrar na lógica do mercado, também do mercado religioso, 
predominante na sociedade contemporânea? A Igreja é clara em suas 
mensagens, quando afirma os princípios que não mudam, como os 
princípios éticos, a dignidade humana, os valores; outros aspectos 
culturais podem mudar sem prejuízo do essencial, chamando sempre 
para uma escolha pessoal.

O Papa Francisco, em sua mensagem de 2016, é enfático em dizer 
que “não é a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica ou 
não, mas o coração do homem e sua capacidade de fazer bom uso dos 
meios ao seu dispor”. Referindo-se às redes sociais, ele diz que elas “são 
capazes de favorecer as relações e promover o bem da sociedade, mas 
podem também levar a uma maior polarização e divisão entre as pessoas 
ou grupos”. E completa dizendo que: “o ambiente digital é uma praça, 
um lugar de encontro, onde é possível acariciar ou ferir, realizar uma 
discussão proveitosa ou um linchamento moral”.

O objetivo desta publicação é, pois, contribuir para que sejam 
aprofundados, numa visão integrada, os mais de cinquenta anos em que 
a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações. Que as comunidades 
possam crescer na reflexão, oração e práticas pastorais, em favor de uma 
comunicação que seja o fio condutor das pastorais no relacionamento 
entre as pessoas e no testemunho pelas mídias, aprimorando o modo 
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de comunicar, “na certeza de que é possível enxergar e iluminar a Boa 
Notícia presente na realidade de cada história e no rosto de cada pes-
soa”, deixando-nos conduzir pelo Espírito de Deus, conforme assegura 
o Papa Francisco.



Papa João XXIII 
Angelo Giuseppe Roncalli

(28.10.1958-3.6.1963)

João XXIII foi o papa que seguiu a inspiração do Espírito de abrir  
as portas da Igreja para uma evangelização em diálogo com  

o mundo moderno, o diálogo entre fé e cultura.



Capítulo 1
Concílio Vaticano II 

Decreto Inter Mirifica

Longe de conceber uma visão unilateral ou desenvolver interpre-
tação “pretensiosa”, pode-se considerar o Decreto Inter Mirifica como 
“a” grande conquista do Concílio Vaticano II. Refletindo sobre a temá-
tica dos documentos do Vaticano II, era óbvio que a Igreja iria tratar de 
temas como, por exemplo, a sua própria identidade (Lumen Gentium); 
sua atuação no mundo (Gaudium et Spes); sobre o culto, a liturgia (Sa-
crosanctum Concilium); sobre a Palavra de Deus (Dei Verbum).

A conquista diferencial se iniciava com a introdução da temática 
da comunicação na pauta de um Concílio, seja pela participação na 
Comissão que preparou o documento, seja na perspicácia de quem per-
cebeu uma Igreja não dialogante ainda com o mundo da comunicação. 
Daí o incentivo para o início de uma reflexão mais apurada, a criação 
de estratégias e mecanismos para que a comunicação fosse pensada, 
refletida e incluída na evangelização, a ponto de se dizer que: 

A Igreja viria a sentir-se culpável diante do seu Senhor, se ela não lançasse mão 
destes meios potentes que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoa-
dos. É servindo-se deles que ela “proclama sobre os telhados” (n. 72) a mensagem 
de que é depositária. Neles encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. 
Graças a eles consegue falar às multidões (EN, n. 45). 

Destacam-se, como diferencial, personagens de talento e pessoas 
inundadas do Espírito, como o Papa São João XXIII, o jesuíta Padre 
Enrico Baragli, Monsenhor Deskur,1 o Papa São Paulo VI.

1 Andrzej Maria Deskur foi secretário do Pontifício Conselho para as Comunicações, no 
Vaticano.
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Inter Mirifica: um divisor de águas
O sentido de conquista pode evocar não somente esforço para obter 

algo. Aqui, ele traz implícita uma conquista impregnada até de “batalha”, 
para que se conquistasse algo. Assim aconteceu com o documento Inter 
Mirifica. Foi um divisor de águas. Isto se levarmos em conta a trajetória 
anterior ao Concílio na relação Igreja-comunicação, em que os meios de 
comunicação, em geral, eram vistos com certa desconfiança. A história 
revela posicionamentos até contra a liberdade de expressão, índice dos 
livros proibidos etc. 

O Decreto Inter Mirifica é o segundo dos 16 documentos publi-
cados pelo Vaticano II. Aprovado em 4 de dezembro de 1963, assinala a 
primeira vez em que um Concílio geral da Igreja se volta para a questão 
da comunicação. Enquanto os documentos conciliares tratavam de “ag-
gionarsi”, rever os temas e princípios – embora estes fossem fundamen-
tais para a Igreja –, o Inter Mirifica tinha como destaque a admissão da 
comunicação. Foi uma novidade na pauta conciliar. Pela primeira vez, 
um documento universal da Igreja assegura a obrigação e o direito de 
ela utilizar os instrumentos de comunicação social. Além disso, o Inter 
Mirifica apresenta a primeira orientação geral da Igreja para o clero e 
para os leigos sobre o emprego dos meios de comunicação social. Havia 
a partir daí uma posição oficial da Igreja sobre o assunto.

A história que envolve o Decreto Inter Mirifica, como “batalha” 
e conquista, é revelada por um dos membros da Comissão preparató-
ria do documento, Enrico Baragli,2 que testemunha e descreve como o 
tema comunicação se posicionava naquele período histórico da Igreja e 
qual era a sua compreensão sobre o assunto. Necessário observar que 
o Decreto Inter Mirifica foi preparado antes da primeira sessão do Va-
ticano II, pelo Secretariado Preparatório para a Imprensa e Espetáculos 
(novembro de 1960 a maio de 1962), tendo o seu esboço aprovado pela 
Comissão Preparatória Central do Concílio. Já, em novembro de 1962, 
o documento foi debatido na primeira sessão do Concílio e o esquema 
aprovado, mas considerado muito vasto. Houve uma drástica redução 
do texto, permeada por profundas conotações, que deixam margem 
para variadas conclusões. O texto de 114 artigos foi reduzido para 24 
artigos e submetido novamente à assembleia, um ano depois (novembro 

2 Enrico Baragli, sacerdote jesuíta. L’Inter Mirifica (Studio Romano della Comunicazione Sociale, 
Roma, 1969), p. 144ss.
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de 1963). A apuração dos votos registrou 1.598 a favor e 503 contra. 
Demonstrando, com isto, não haver um simples “ganho folgado”, mas 
que o Inter Mirifica fora o documento do Vaticano II aprovado com o 
maior número de votos contrários.3

Poder-se-ia perguntar “a que se deve o alto nível de oposição ao 
Decreto”?

Segundo o estudioso Baragli, o fato é atribuído à publicação si-
multânea de várias críticas ao documento, feitas por jornalistas, algumas 
vezes teólogos, em diversos jornais influentes da Europa e dos Estados 
Unidos. Destacam-se três correntes de crítica: uma francesa, outra ameri-
cana e uma terceira alemã. A francesa se opunha ao esquema do Decreto, 
alegando, em diferentes versões, que o esquema carecia de conteúdo 
teológico, de profundidade filosófica e de fundamento sociológico.4 
Naturalmente que, sempre que se perde de vista a interdisciplinaridade 
da comunicação, a tentação é compreendê-la ou reduzi-la de acordo com 
esta ou aquela disciplina. Também atualmente se poderia aprofundar 
muito o diálogo entre comunicação e teologia, se trilharmos caminhos 
desprovidos de reduções e preconceitos.

A segunda corrente, a americana, afirmava que o documento não 
haveria de trazer mudanças significativas, uma vez que o texto “não 
continha posições inovadoras”. Dizia-se que o documento proclamava 
oficialmente “um conjunto de pontos previamente afirmados e pensados 
em nível mais informal”.5 A surpresa dos jornalistas americanos residia 
também e, especialmente, no artigo 12 do decreto, que trata da liberdade 
de imprensa.6 Decididos a fazer com que o documento não fosse apro-
vado, os jornalistas americanos elaboraram um folheto mimeografado, 
no qual o esquema era julgado vago e trivial, falando de uma imprensa 
inexistente, vista apenas como uma exortação pastoral. Chegaram a aler-
tar que o decreto, “assim como está agora”, demonstrava à posteridade a 
incapacidade de o Vaticano II enfrentar os problemas do mundo atual.7

3 Ibid. Baragli foi um dos membros da Comissão Preparatória desse documento. Ver também: 
T. PUNTEL, Joana. Inter Mirifica – texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2012.

4 Ibid., p. 144.
5 Ibid.
6 Para maiores informações sobre a presente questão, pode-se consultar a tese de doutorado de 

Joana T. Puntel, A Igreja e a democratização da comunicação. 
7 Mensagem dos jornalistas americanos distribuída na Praça São Pedro, em 16 de novembro 

de 1963, citada em: BARAGLI, op. cit., p. 168.
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A oposição alemã, assinada por 97 padres de diferentes regiões, 
manifestou-se mediante uma carta dirigida à 10a Comissão Conciliar, 
responsável pela redação do documento, propondo um novo estudo e 
um novo esquema. O grupo alemão também lançou uma circular, que 
foi distribuída na Praça São Pedro momentos antes da sessão conciliar. 
A circular se caracterizava pelo pedido aos bispos de optar pelo non 
placet (não satisfaz), porque o esquema era indigno de figurar entre os 
decretos conciliares, pois não refletia os anseios do povo e dos entendi-
dos no assunto.

A manifestação pública dos jornalistas franceses, americanos e 
alemães teve forte influência sobre os bispos participantes do Vaticano II. 
Como mencionamos previamente, o Inter Mirifica foi aprovado com o 
maior número de votos “non placet” dado a um documento do Vaticano 
II. Um avanço, porém, foi constatado: ainda que o texto original do Inter 
Mirifica tenha sido bastante reduzido, o documento foi mais positivo e 
mais matizado do que os demais documentos pré-conciliares.

Já na Introdução o documento celebra, pela primeira vez, a acei-
tação “oficial” da comunicação por parte da Igreja, denominada, ainda, 
como “instrumentos de comunicação”, entendida como uma “legitima-
ção” para o uso dos meios pela Igreja. Somente este fato corresponde 
ao valor imprescindível do Decreto, pois este se apresenta como uma 
espécie de “divisor de águas”, se levarmos em conta a trajetória anterior 
da relação Igreja-comunicação, desenvolvida em diferentes épocas e, 
praticamente, sem diálogo com a cultura em muitas áreas, como a da 
comunicação (naturalmente houve algumas iniciativas esporádicas, como 
o Jornal L’Osservatore Romano, a fundação da Rádio Vaticana etc.). O 
documento refere-se aos instrumentos de comunicação, como imprensa, 
rádio, televisão, cinema e outros meios semelhantes, que também podem 
ser propriamente classificados como meios de comunicação social. Ao 
enumerar esses meios, no entanto, o Decreto refere-se ao que fora co-
mumente classificado como meio de comunicação de massa até aquela 
data. Nenhuma atenção é dada, no documento, às forças que articulam 
os meios de comunicação: por exemplo, anúncios, marketing, relações 
públicas e propaganda.

A Introdução do documento usa a terminologia “comunicação 
social”, preferindo-a a “mass media” ou “comunicação de massa”. Tal 
preferência baseou-se no fato de que o Decreto queria referir-se a todas 
as tecnologias de comunicação; mas também usou um conceito de tec-
nologia que não se ativesse apenas às técnicas ou à difusão destas, mas 
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que incluía os atos humanos decorrentes, que são, no fundo, a principal 
preocupação da Igreja em seu trabalho pastoral. A comunicação não 
pode reduzir-se a simples instrumentos técnicos de transmissão, mas 
deve ser considerada um processo de relacionalidade entre as pessoas. 
Tal intenção foi, sem dúvida, importante, mas, ao longo de sua história, 
e, ainda hoje, a Igreja continua, em grande parte, “presa” ao discurso 
dos instrumentos, à utilização das técnicas, enquanto o discurso da co-
municação já se tornou mais amplo e complexo, incluindo uma gama 
de variedades e interferências na cultura midiática atual.

Na análise detalhada de Enrico Baragli (L’Inter Mirifica, p. 308), 
no n. 2, os padres conciliares reconhecem a ambivalência cultural, social 
e moral dos meios de comunicação social. E dois dados de fato estavam 
presentes nas mentes dos participantes do Vaticano II: “primeiro, que se 
trata de realidades muito complexas; segundo, que as mesmas implicam 
comportamentos humanos e sociais a respeito do que, mesmo fora do âm-
bito conciliar, é difícil qualquer juízo apriorístico e definitivo, sobretudo 
quando os fenômenos estão ainda na fase inicial e, portanto, explosiva”.

Capítulo 1: Direito natural de a Igreja 
usar os meios de comunicação

O Capítulo 1 inicia com uma afirmação importante: o direito na-
tural que a Igreja tem de usar os meios e de ensinar a sua reta utilização. 
Nesse caso, a Igreja se coloca com o direito radical de, como qualquer 
outra organização social, possuir e usar tais meios, como úteis à edu-
cação cristã, cabendo aos pastores a orientação para o uso adequado 
dos mesmos. Muitos críticos tomaram tal afirmação como um material 
para longa polêmica. Questionaram que um documento conciliar sobre 
tema tão relevante iniciasse seu desenvolvimento com a firmação de um 
“direito de posse”, antes mesmo de reafirmar a missão humana e univer-
sal desses meios. Entretanto, o estudioso Baragli, que esteve envolvido 
profundamente na Comissão e na análise do Decreto, recorda que a 
primeira parte do documento, dedicado às premissas, foi o único espaço 
utilizado para afirmar uma doutrina segura e tradicionalmente aceita; 
Baragli lembra ainda que o que realmente se queria ter como certo não 
era tanto o “direito de possuir ou não”, mas a originalidade desse direito 
(natural, “nativum”). Leve-se em conta que tal direito era desrespeitado 
em muitos países, especialmente os de regime político totalitário.
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O capítulo menciona especialmente os leigos, como membros da 
Igreja, para animar os meios de comunicação com espírito cristão. Assim, 
a Igreja deixa entrever o papel do leigo, inserido na Igreja. E ressalta que 
o uso dos meios de comunicação deve adequar-se à ordem dos valores 
humanos. É por isso que o documento se preocupa com o aspecto ético 
nas comunicações e encontra-se, no primeiro capítulo, podemos dizer, 
uma “coleção de deveres” apontados pela Igreja; deveres esses recomen-
dados pela Igreja.

Entretanto, a maior contribuição do Inter Mirifica, em nossa 
opinião, foi sua assertiva sobre o direito de informação, no n. 5 do 
documento, quando diz: “É intrínseco à sociedade humana o direito 
à informação sobre aqueles assuntos que interessam aos homens e às 
mulheres, quer tomados individualmente, quer reunidos em sociedade, 
conforme as condições de cada um” (IM, n. 5). Considerado, provavel-
mente, como a mais importante declaração do documento, esse trecho 
demonstra que o direito à informação foi visto pela Igreja não como um 
objeto de interesses comerciais, mas como um bem social.

O artigo n. 4 do Inter Mirifica detém-se no “corpus morale” do agir 
comunicacional, falando sobre o “reto” uso dos meios da comunicação, 
destacando que é preciso respeitar objetivamente a natureza dos veículos 
no plano geral dos valores humanos. Na verdade, a comunicação deve 
adequar-se à ordem dos valores, antes que à existência concreta das 
coisas. Segundo o Inter Mirifica, seria falso preferir adaptar o conteúdo 
da comunicação ao mundo tal qual é, que ao mundo como deveria ser, 
isto é, o universo dos valores.

O primeiro capítulo do Inter Mirifica também aborda temas 
como a opinião pública, já considerada anteriormente pelo Papa Pio 
XII. E dirige-se ao público em geral, não apenas ao que está ativamen-
te envolvido com os meios de comunicação, mas também ao receptor 
das mensagens. Lembrando que “a opinião pública goza hoje de um 
peso e de uma autoridade extraordinários em todos os setores da vida 
humana, tanto pública como privada” (8), o comentário de Baragli 
deixa claro que os padres conciliares não aceitavam a tese que defende 
a “opinião pública” como fato social homogêneo, compacto, despótico 
e responsável único dos fenômenos que se verificam na sociedade (p. 
358). E, assim, o artigo 8, ao reconhecer que os meios de comunicação 
influenciam seus usuários, recomenda aos católicos que, com o recurso 
dos mesmos meios, se desenvolva a formação e manifestação de uma 
reta opinião pública.
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O conteúdo dos n. 9-12 é uma “coleção” de deveres apontados 
pela Igreja, que encerra muitas e variadas recomendações; pois, é preciso 
lembrar que esse documento é um decreto e que, como já mencionamos, 
passou por várias discussões e transformações, demonstrando também 
o “despreparo” da Igreja a respeito da comunicação e, portanto, o seu 
tom mais de vigilância e “moralismo” do que de pastoral.

Servindo-se e ampliando explicitações já contidas na Miranda 
Prorsus, os padres conciliares se referem aos receptores (artigos 9 e 10), 
passam aos deveres dos promotores (11) e terminam a primeira parte 
do Decreto com os deveres das autoridades públicas (12).

Grande peso é colocado, no artigo 11, sobre os “promotores” da 
comunicação (“jornalistas, escritores, autores, produtores, realizadores, 
exibidores, distribuidores, diretores e vendedores, críticos e, além destes, 
a todos quantos intervêm na realização e difusão das comunicações”), 
“já que podem encaminhar, reta ou torpemente, o gênero humano, 
informando e incitando”, diz o documento. O texto deixa a desejar 
(o que mais uma vez comprova a falta de “contexto social” da Igreja 
em relação à comunicação), quando atribui a todas as categorias men-
cionadas igual responsabilidade no processo comunicativo. Um forte 
reducionismo, que explica novamente o “não entendimento” sobre a 
comunicação por parte dos padres conciliares, no caso, sobre a com-
plexidade do processo industrial, em suas vertentes local, nacional e 
transnacional, responsável, no mundo moderno, pela circulação de bens 
simbólicos. Existe a primazia de deveres morais a serem cumpridos por 
todos e cada um dos profissionais, aos quais “compete-lhes satisfazer 
as exigências econômicas, políticas e artísticas, de modo a favorecer e 
nunca prejudicar o bem comum”.

O artigo 12 do Inter Mirifica foi um dos mais polêmicos: analisa 
o dever da autoridade civil de defender e tutelar uma verdadeira e justa 
liberdade de informação. Este artigo, como mencionamos previamente, 
foi interpretado, especialmente por alguns jornalistas americanos, como 
sendo contra a liberdade de imprensa. Realmente, o Inter Mirifica jus-
tifica a intervenção oficial da autoridade, a fim de proteger a juventude 
contra “a imprensa e os espetáculos nocivos à sua idade” (IM, n. 12).

Por outro lado, o artigo 12 não é bem claro, mesmo em sua língua 
original (latim), pois fala da civilis auctoritas (autoridade civil) em um 
lugar, e, mais além, da publica potestas (poder público). O Decreto usa 
ambos os termos com o mesmo sentido, mas a tradução, em diversas 
línguas, acabou por reduzi-los a “sociedade civil”. No entanto, atribuir 
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direitos e deveres à sociedade civil não é a mesma coisa que atribuí-los às 
autoridades públicas, aos governos. Fica patente, neste artigo 12, que a 
Igreja deveria ter feito mais pesquisas sobre o assunto e ter contado com 
a assessoria de peritos nessa área, mesmo católicos, de modo a oferecer 
soluções mais adequadas à proposta de aggiornamento.

Ainda nesse contexto, explica Baragli (op. cit., pp. 393-394, nota 8), 
referindo-se à atitude de Monsenhor Deskur, que acompanhou de perto 
a redação e aprovação do decreto, Deskur atribuiu as recomendações à 
preocupação da Igreja com o desamparo em que se encontra “o mun-
do dos receptores” diante do “mundo da informação e do espetáculo” 
transformado em feudo de alguns poucos, bem como à preocupação 
com a própria autoridade civil, cuja tendência oscila entre dois extremos 
perigosos: de um monopólio estatal e opressor da liberdade a um libera-
lismo que fecha os olhos aos mais graves abusos (é preciso lembrar que o 
Decreto é um documento universal e, portanto, leva em conta também as 
nações com governos totalitários). Segundo Deskur, a Igreja propõe um 
quadro razoável de equilíbrio entre as forças e os interesses em campo, 
na esperança de prevenir dramas sociais mais graves.

Capítulo 2: Os meios de comunicação 
social e o apostolado

É o ponto de partida do Capítulo 2. Sem acrescentar inovações em 
relação às recomendações de documentos romanos anteriores, volta-se 
para a ação pastoral, incentivando todos os católicos a que promovam 
(art. 14) e sustentem (art. 17) a boa imprensa, produzam e exibam exce-
lentes filmes; deem eficaz ajuda à boa transmissão de rádio e televisão. 
Para alcançar tal objetivo, é preciso formar os autores, atores e críticos 
(art. 15), bem como os usuários (art. 16).

Quanto à questão da formação, é oportuno recordar que, a seu 
modo, segundo a pedagogia das diversas épocas, a Igreja tem sempre 
insistido na formação dos receptores e, mais adiante, dos comunicado-
res. Pode-se dizer que há uma progressiva insistência da Igreja desde 
a encíclica sobre o cinema Vigilanti Cura (Pio XI – 1936). Ela tem se 
preocupado com o receptor – mesmo mediante o incentivo para que 
se criassem, em todos os países, órgãos nacionais que se ocupassem da 
“boa indicação” de filmes para os telespectadores. Assim também, em 
1957, a Miranda Prorsus, do Papa Pio XII, demonstra preocupação na 
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formação do telespectador e incentiva à criação de organismos nacionais 
que se ocupem com a educação dos receptores.

É no Decreto Inter Mirifica (1963) que a Igreja se torna mais ex-
plícita a respeito da formação, agora com uma diferença – a de que os 
sacerdotes e leigos não somente cuidem dos receptores, mas se preparem 
para o mundo da comunicação. E diz textualmente que: 

Tudo isso requer pessoal especializado no uso desses meios para o apostolado. 
É indispensável pensar em formar, desde cedo, sacerdotes, religiosos e leigos que 
desempenhem tais tarefas. É preciso começar por preparar os leigos do ponto de 
vista doutrinário, moral e técnico, multiplicando escolas, institutos e faculdades 
de comunicação... (n. 15).

A insistência da Igreja, em termos de documentos, sobre a formação 
para a comunicação cresce no incentivo e se torna mais explícita, demons-
trando a preocupação por uma ação pastoral sempre mais inculturada na 
evolução tecnológica da sociedade. Os n. 107-108 da Instrução pastoral 
Communio et Progressio (1971) explicitam a preocupação da Igreja e 
avançam em relação ao Inter Mirifica, na sua exposição: 

A Igreja considera hoje como uma das tarefas mais importantes prover a que os 
leitores ou espectadores recebam uma formação segundo os princípios cristãos, o 
que também é um serviço à comunicação social. O “receptor” bem formado será 
capaz de participar no diálogo promovido pelos meios de comunicação e saberá 
ser exigente quanto à informação. As escolas e organizações católicas não podem 
esquecer o dever que têm neste campo, especialmente o de ensinar os jovens, 
não só a comportar-se como verdadeiros cristãos, quando leitores, ouvintes ou 
espectadores, mas também a saber utilizar as possibilidades de expressão desta 
“linguagem-total” que os meios de comunicação põem ao seu alcance. Sendo 
assim, os jovens serão verdadeiros cidadãos desta era das comunicações sociais, 
de que nós conhecemos apenas o início.
Toda a problemática dos meios de comunicação deve estar presente nas diversas 
disciplinas teológicas e, dum modo especial, na moral, pastoral e catequética.

Dia Mundial das Comunicações
O n. 18 do Inter Mirifica incentiva a criação de um Dia Mundial 

das Comunicações para a instrução do povo, no que tange à reflexão, 
discussão, oração e aos deveres em relação às questões de comunicação. 
É sempre importante mencionar a origem e trajetória do Dia Mundial 
das Comunicações, celebrado no domingo da Ascensão, a fim de que se 
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crie uma cultura sobre a profundidade de um “mandato” da Igreja, que 
passa despercebido, inclusive, por vários setores da instituição.

Trata-se de algo solicitado pelo Concílio Vaticano II, no Inter 
Mirifica, quando a Igreja, levando em consideração as profundas trans-
formações da sociedade e os avanços na área tecnológica em todos os 
setores, percebeu, também, o seu “despreparo” nesse campo. Assim, ela 
entendeu que, a respeito da comunicação, não bastava apenas a profis-
sionalização e competência técnica no uso dos meios, mas compreender 
a evolução da comunicação, nas suas mais diferentes expressões, como 
linguagem, cultura e, sobretudo, como elemento articulador da sociedade.

Justamente para reforçar o variado apostolado da Igreja por in-
termédio dos meios de comunicação social, diz o Inter Mirifica (n. 18): 
“celebre-se anualmente, nas dioceses do mundo inteiro, um dia dedicado 
a ensinar aos fiéis seus deveres no que diz respeito aos meios de comuni-
cação, a orar pela causa e a recolher fundos para as iniciativas da Igreja 
nesse setor, segundo as necessidades do mundo católico”.

Portanto, com a finalidade de levar adiante a atenção-ação nesse 
importante setor da comunicação, e lembrando o “mandato” do Vatica-
no II (n. 19), o Papa Paulo VI cria, em 1964, através do documento In 
Fructibus Multis, a Pontifícia Comissão para as Comunicações Sociais, 
com a finalidade de coordenar e estimular a realização das propostas 
dos padres conciliares. A fim de colocar em prática as recomendações 
já mencionadas, a Pontifícia Comissão, após receber o parecer de presi-
dentes de Comissões Episcopais, em 1964 e 1965, sobre como aplicar o 
que foi estabelecido no n. 18 do Inter Mirifica, criou o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais (em 1966), com a aprovação do Sumo Pontífice. 
E no dia 7 de maio de 1967 celebrou-se pela primeira vez, no mundo 
inteiro, o Dia Mundial das Comunicações Sociais (celebrado sempre no 
domingo da Ascensão). Fica, então, esclarecido que o “mandato” para 
celebrar anualmente um dia dedicado às comunicações sociais (com seus 
objetivos), já mencionado anteriormente, é do Concílio Vaticano II (Inter 
Mirifica, n. 18), mas a criação do Dia Mundial aconteceu em 1966 e a 
sua primeira celebração deu-se em 1967.

O Inter Mirifica volta-se, também, nos artigos 19-21, para a 
ação pastoral da Igreja em relação à comunicação e, na concepção da 
época, aos instrumentos de comunicação social. Tanto o clero quanto o 
laicato foram convidados a empregar os instrumentos de comunicação 
no trabalho pastoral. Enumeram-se, então, diretrizes gerais, referentes 
à educação católica, à imprensa católica e à criação de secretariados 




