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RESUMO 

 
 

Estudo sobre a comunicação da Igreja Católica no Brasil, tendo como objetivo central a 

identificação das tendências comunicacionais adotadas pela Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), que é a principal estrutura de poder da Igreja Católica no país, desde a sua 

criação em 1952. Identificar essas tendências comunicacionais é importante, pela necessidade 

de sistematização do conhecimento sobre o tema e, também, por contribuir com os estudos 

relacionados à interface Comunicação e Religião no Brasil. A pesquisa foi desenvolvida com 

base em levantamento bibliográfico, análise documental em arquivos da CNBB, 

disponibilizados pelo Centro de Documentação e Informação da instituição, além de 

entrevistas com lideranças de comunicação da Igreja, como bispos, religiosos e leigos que 

desempenharam as funções de assessores e presidentes da Comissão Episcopal Pastoral para a 

Comunicação. Nossas principais conclusões são que a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil foi influenciada por aspectos sociais, eclesiais, políticos e econômicos para pensar a 

comunicação e que a figura das lideranças de comunicação foram sem dúvida determinantes 

em certos períodos de abertura e outros de inflexão na relação da Igreja com a comunicação. 

Suas referências influenciavam nos trabalhos da conferência, como aconteceu nos primeiros 

anos, que ficaram marcados pelo funcionalismo e, posteriormente, pelos estudos críticos e 

sociais. 

 
 

Palavras-chaves: Comunicação Social. Igreja Católica. Tendências Comunicacionais. 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Comunicação e Religião. 
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RESUMEN 

 
 

Investigación sobre la Comunicación de la Iglesia Católica en Brasil, teniendo como objetivo 

principal la identificación de las tendencias de comunicación adoptadas por la Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), la estructura de poder principal de la Iglesia católica 

en el país, desde su creación en 1952. La identificación de tendencias de la comunicación es 

importante en razón de la necesidad de sistematización de los conocimientos sobre el tema y 

también para contribuir a los estudios relacionados con la interfaz de comunicación y religión 

en Brasil. La investigación se desarrolló en base a la literatura, los archivos de análisis de 

documentos de la CNBB, proporcionada por el Centro de Documentação e Informação de la 

instituicíon, así como entrevistas con los líderes de comunicación de la iglesia como obispos, 

religiosos y laicos que desempeñaron las funciones de los asesores y presidentes de la 

Comissão Episcopal para a Pastoral da Comunicação. Las análisis indican que la CNBB fue 

influenciada por el contexto social, eclesial, político y económico a pensar su comunicación y 

también resaltan que los líderes de comunicación jugaron un papel decisivo en ciertos 

períodos de apertura y otros de inflexión en la relación de la Iglesia con la comunicación. 

 
 

Palabras clave: Comunicación Social. Iglesia Católica. Tendencias de comunicación. 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Comunicación y religión. 
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ABSTRACT 

 
 

Study about the communication of the Catholic Church in Brazil, with the central objective of 

identifying the communication trends adopted by the Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), which is the main structure of power of the Catholic Church in the country, 

since its creation in 1952. Identifying these communication trends is important, due to the 

need to systematize the knowledge about the subject and also to contribute to the studies 

related to the Communication and Religion interface in Brazil. The research was developed 

based on a bibliographical survey, documentary analysis in CNBB archives, available by the 

institution‘s Centro de Documentação e Informação, as well as interviews with Church 

communication leaders, such as bishops, religious and laity who acted as advisors and 

presidents of the Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Our main conclusions are 

that the Conferência Nacional dos Bispos do Brasil was influenced by social, ecclesial, 

political and economic aspects to think about the communication and also the figure of the 

leaders of communication were undoubtedly decisive in certain periods of openness and 

others of inflection in the relationship of the Church with communication. Their references 

influenced the work of the conference, as it happened in the early years, which were marked 

by functionalism and, later, by the critical and social studies. 

 
 

Key-words: Social Communication. Catholic Church. Communication Trends. Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. Communication and Religion. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Estudar a comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

representa o desdobramento e, ao mesmo tempo, o gradativo amadurecimento de diversas 

questões que me acompanham desde o começo da minha vida acadêmica, ainda na Faculdade 

Estácio de São Luís, onde me formei em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. 

No período em que entrei na Faculdade, também passei a me dedicar ao trabalho pastoral de 

comunicação na Igreja Católica. Primeiramente, no Santuário Nossa Senhora da Conceição, 

em São Luís, Maranhão, e, em seguida, na Arquidiocese de São Luís do Maranhão. A convite 

de Dom José Belisário da Silva, compus a coordenação da Comissão para a Pastoral da 

Comunicação da arquidiocese. 

Foi nesse contexto de engajamento e militância pastoral que concluí o curso de 

Jornalismo, em junho de 2014, apresentando a monografia que resgatou o processo de 

construção do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, importante documento da Igreja 

Católica no país. Diversas questões foram surgindo a partir dos textos, documentos e 

entrevistas que usei na construção desse trabalho. Tenho certeza de que, nesse momento, 

começou a queimar dentro de mim a centelha da pesquisa. O desejo de saber e entender mais 

sobre a história da comunicação na Igreja Católica no Brasil me consumia e me motivava a 

buscar outras possibilidades de pesquisa. 

Na produção da monografia, estabeleci frutuosa relação com a Irmã Elide Maria 

Fogolari, da Congregação das Filhas de São Paulo (Paulinas), então assessora da Comissão 

Episcopal Pastoral para a Comunicação, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). Inúmeras vezes, ela relatou o quanto essa relação da comunicação com Igreja no 

Brasil foi conturbada e cheia de altos e baixos, mas que, até agora, ninguém havia conseguido 

sintetizar essa trajetória, especialmente no que tange à CNBB. As palavras da irmã eram  

como combustível à pequena centelha de pesquisador que queimava dentro de mim. 

Assim, diante desse desafio de me debruçar sobre um contexto tão complexo, surgiu a 

inquietação para o mestrado. Estava convencido que na pós-graduação conseguiria dar os 

primeiros passos para desfazer esse emaranhado de informações em torno da comunicação na 

CNBB. Construí um projeto de pesquisa que considerei ousado e, assim, busquei a seleção no 

PósCom da Universidade Metodista de São Paulo. 

Com a aprovação no processo seletivo, iniciei essa jornada dura, complexa, mas, sem 

dúvida, extremamente gratificante. Neste texto, encontrarem-se os frutos de cerca de dois 

anos de pesquisa direcionada a essa temática e, também, as respostas para algumas das 
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inquietações que surgiram ainda na graduação, além de tantas outras que se somaram a elas 

durante a construção deste trabalho. A centelha não apagou, mas se alastrou por dentro de 

mim e, hoje, a pesquisa é algo que faz parte da minha vida; jamais como um peso, sempre 

como uma feliz possibilidade de novas descobertas, que, por sua vez, só fazem sentido 

quando são compartilhadas. 

Foi graças a outros pesquisadores que também compartilharam suas análises e 

descobertas no campo da Comunicação e Religião que conseguimos construir este trabalho. 

Na dissertação de mestrado intitulada Comunicação Eclesial Católica: inventário e análise da 

produção acadêmica sobre comunicação eclesial católica nos programas de pós-graduação 

em Comunicação Social, de Waldermar Luiz Kunsch, pode-se perceber o crescente número  

de pesquisas relacionadas à temática, no período de 1974 a 2000. O estudo foi desenvolvido 

no Programa de Pós Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São 

Paulo, no ano de 2001. 

Observando o inventário exaustivo elaborado por Kunsch (2001), identificamos a 

ausência de um estudo que sistematizasse o surgimento e o desenvolvimento da Comunicação 

na CNBB. Buscamos, ainda, no Banco de Teses da Capes pesquisas mais recentes que 

pudessem ter sanado essa lacuna. No entanto, os resultados mostravam o mesmo cenário. 

Três trabalhos presentes no inventário de Kunsch (2001) deram-nos algumas 

indicações de como surgiu e se desenvolveu a Comunicação na CNBB. Cada um deles 

apresenta aspectos importantes que necessitam ser retomados para a compreensão do processo 

em sua totalidade. Duas dessas pesquisas foram defendidas na Escola de Comunicação e 

Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) e uma na Universidade Metodista de São 

Paulo. 

O primeiro trabalho é de Ismar de Oliveira Soares, intitulada Do Santo Ofício à 

Libertação: o discurso (e a prática) do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil sobre a 

Comunicação Social (1986); O segundo é de Pedro Gilberto Gomes, Para uma história da 

UCBC: memória de uma instituição cristã dedicada à comunicação dialógica e 

comprometida com a resistência ao autoritarismo brasileiro (1970 – 1983) (1991); e o 

terceiro é de Nivaldo Pessinatti, Políticas de Comunicação da Igreja Católica no Brasil 

(1997). 

Nesses trabalhos, são apresentadas pistas que indicam alguns elementos específicos da 

conjuntura comunicacional referente à CNBB. O contato com essas pesquisas suscitou mais 

questionamentos que resultaram no enunciado interrogativo da nossa pesquisa: como ocorre o 

surgimento e o desenvolvimento dos processos de comunicação na Conferência Nacional dos 
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Bispos do Brasil? Buscamos compreender esse processo, tomando como parâmetro a criação 

e evolução do Secretariado Nacional de Opinião Pública, as lideranças e ações de 

comunicação da instituição, para, assim, identificar as tendências comunicacionais da CNBB 

ao longo de sua história. 

A identificação das tendências comunicacionais da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil configura-se como o objetivo geral desta pesquisa. Partimos da hipótese de que a 

CNBB, ao longo de seus 64 anos de história, sofreu influência de aspectos sociais, eclesiais, 

políticos e econômicos para pensar a comunicação. Essas influências passam pela figura das 

lideranças de comunicação da CNBB, bispos e assessores que estiveram à frente desse 

trabalho na instituição, determinando, em certos períodos, aquilo que consideramos 

tendências do pensamento da CNBB sobre a Comunicação. Esses diferentes contextos e 

lideranças forjaram momentos de mais abertura e outros de inflexões da instituição sobre a 

temática. 

Revisitamos os estudos sobre a trajetória comunicacional da Igreja Católica, a partir de 

documentos do Vaticano, do Conselho Episcopal Latino-Americano e da produção acadêmica 

sobre o assunto. Analisamos também os documentos históricos da CNBB sobre comunicação, 

em busca dos elementos que nos ajudassem a entender como se deram os movimentos no 

pensamento da instituição sobre a temática. 

Foi necessário também realizar o mapeamento das lideranças envolvidas com a 

comunicação da CNBB ao longo de sua história, especialmente as que ocupavam cargos de 

assessoria e presidência da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. A identificação 

dessas lideranças, bem como dos elementos históricos que constituem esse processo – que vai 

da criação à evolução do Secretariado Nacional de Opinião Pública, contribuiu para que 

pudéssemos perceber os aspectos que influenciaram as mudanças de pensamento da CNBB 

em relação à comunicação. 

Afinal, durante toda a sua história, a Igreja Católica passou por momentos de evolução 

e inflexão quando se trata de comunicação. Houve tempos de extrema censura e repressão, 

mas também de aceitação desconfiada e deslumbramento ingênuo. Com o passar dos anos, a 

Igreja foi redefinindo seu pensamento sobre a comunicação. 

A própria estrutura da Igreja Católica foi mudando, à medida que a organização da 

sociedade mudava. Por orientação do Vaticano, os bispos de todo o mundo foram convocados 

a se organizar em conferências nacionais e, posteriormente, continentais, a fim de garantir 

mais unidade e força à instituição e ao próprio episcopado do país e do continente. 
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É nesse contexto que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organismo 

permanente que reúne os bispos católicos do país, foi criada em 14 de outubro de 1952, no 

Rio de Janeiro. A CNBB surgiu com o objetivo de mobilizar ações pastorais comuns entre as 

dioceses brasileiras, com o intuito de promover maior unidade e interação entre o episcopado 

brasileiro. Dado seu notório caráter de órgão articulador e, naquela época, bastante engajado 

politicamente, sua sede foi transferida, em 1977, do Rio de Janeiro para Brasília, que se 

tornara a capital brasileira em 1960. 

Desde então, a Igreja Católica no Brasil tem sido conduzida por orientações dos 

pontífices e da própria CNBB. O órgão tomou grande proporção pela capilaridade da Igreja e 

pela presença dos seus membros, os bispos, em diversos cantos do país. Há pesquisadores que 

se ocuparam em contar a história da CNBB, no entanto, identificamos lacunas na literatura no 

que diz respeito à comunicação. 

De fato, nenhum estudo tendo, especificamente, a comunicação da CNBB como objeto 

foi realizado. Sabemos que pesquisas focadas em ações da instituição, como os prêmios de 

comunicação, os mutirões e encontros nacionais e o comunicado mensal editado e distribuído 

pela CNBB, já foram feitas, porém existem campos ainda inexplorados do ponto de vista 

acadêmico sobre o binômio Igreja-Comunicação, bem como sobre as tendências 

comunicacionais adotadas pela instituição nessas mais de seis décadas de atuação. 

Outro aspecto importante que levamos em consideração na pesquisa é que, embora 

exista um conjunto de reflexões e documentos que recubram esse período, persistem queixas 

de lideranças da própria Igreja Católica no Brasil no que se refere à produção de um estudo 

que sintetize esse percurso. Em nosso trabalho, procuramos incidir sobre esse problema (falta 

de sistematização do percurso da comunicação na CNBB), buscando arrolar referências 

históricas e práticas que delineiem a fisionomia da relação Igreja-Comunicação no Brasil. 

Para conseguir dar conta desse propósito, adotamos as técnicas de revisão 

bibliográfica, análise documental e entrevista estruturada. Realizamos levantamento e análise 

da bibliografia sobre a relação Igreja-Comunicação, no âmbito do Vaticano, da América 

Latina e do Brasil. A pesquisa bibliográfica foi indispensável para a compreensão desse 

contexto ao longo dos anos. No contato com essa literatura, começamos a identificar algumas 

das peças desse complexo quebra cabeças que é a história da comunicação na CNBB. 

Para entender como ocorreu o surgimento e, posteriormente, como se deu a 

consolidação das ações de comunicação dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

debruçamo-nos sobre os documentos históricos da CNBB. Com a análise documental, 

conseguimos resgatar as diversas abordagens comunicacionais da conferência. 
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Trabalhamos com diferentes tipos de documento, dentre eles a ata de fundação da 

conferência (1952), atas das reuniões da Comissão Central, textos das Assembleias Gerais, 

comunicados mensais da CNBB, relatórios dos encontros nacionais, atas de reuniões do setor 

de comunicação da CNBB e documentos da Pastoral da Comunicação, disponíveis no Centro 

de Documentação da CNBB e no Arquivo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O trabalho com 

os documentos foi indispensável para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

A aplicação dos questionários com lideranças de comunicação da conferência foi 

essencial, pois nos permitiu compreender situações e aspectos que apenas com os documentos 

não seria possível afirmar e confirmar. Em virtude da morte de alguns dos protagonistas da 

história da comunicação da CNBB, tivemos algumas lacunas, especialmente no que tange às 

peculiaridades guardadas por esses agentes em cada momento. Por sorte, em sua maioria, 

essas lideranças deixaram escritos, que nos ajudaram, sobremaneira, a sistematizar essa 

história. 

Ao todo, conseguimos obter resposta de oito questionários dos onze que foram 

enviados aos destinatários. Optamos pelo trabalho com questionário para viabilizar a 

pesquisa, visto que em sua maioria os agentes residem em estados diferentes do país. É 

oportuno destacar que nosso projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, da Universidade Metodista de São Paulo. Recebemos parecer favoreceu a nossa 

proposta de pesquisa que inclui a divulgação dos nomes dos entrevistados, caso consintam. 

Assim, foi possível estruturar nosso estudo em quatro grandes partes: 1) Igreja 

Católica e comunicação social; 2) Igreja Católica no Brasil; 3) Comunicação na Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil; e 4) Tendências comunicacionais da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 

Fizemos um esforço inicial de revisitar e atualizar as propostas apontadas por Marques 

de Melo (1981) e Joana Puntel (2011) sobre as fases da relação Igreja-Comunicação. Neste 

sentido, também apresentamos alguns apontamentos das mudanças mais recentes implantadas 

pelo Papa Francisco sobre esse tema na Santa Sé. Na perspectiva latino-americana, 

analisamos as posturas adotadas pela Igreja no continente com relação aos meios de 

comunicação, partindo dos documentos lançados ao final de cada uma das cinco conferências 

do episcopado latino-americano congregado pelo CELAM. 

Para compreender a criação e fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

realizamos um resgate sócio-histórico da presença da Igreja Católica no país, desde a Colônia 

até a República, partindo dos referenciais da construção do pensamento católico brasileiro. A 

relação da Igreja com a sociedade, sua incursão pela política e, particularmente, a postura dos 
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bispos sobre a imprensa no período que antecede a fundação da CNBB são aspectos que 

resgatamos, para conseguirmos uma visão ampliada da criação, organização e consolidação da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da relação dos seus membros com a sociedade. 

Apresentamos dados sobre a estrutura organizacional da instituição, sempre em busca de 

ampliar as possibilidades de análise e compreensão. 

Buscamos sistematizar as informações em torno da comunicação da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, particularmente, a evolução do Secretariado Nacional de 

Opinião Pública, as lideranças de comunicação e as principais ações desenvolvidas por este 

secretariado. Essa parte do nosso estudo teve como base principal os documentos históricos  

da instituição, além das informações contidas nas respostas aos questionários enviados às 

lideranças de comunicação da CNBB. Nesse ponto da pesquisa, podemos afirmar que há um 

verdadeiro levantamento histórico da comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. 

A partir de todo esse arcabouço de reflexões, conseguimos elaborar uma linha do 

tempo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, privilegiando os acontecimentos 

relacionados à comunicação. Assim, traçamos o que seriam as tendências comunicacionais da 

CNBB ao longo dos seus primeiros 64 anos de história. Nessa linha do tempo, estabelecemos 

aproximações entre as posturas da Igreja, o contexto sociopolítico do país, assim como as 

próprias influências e intervenções de outras instâncias da Igreja no país. 
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1. IGREJA CATÓLICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A relação da Igreja Católica Apostólica Romana com os meios de comunicação é 

objeto de estudo no campo das Ciências da Comunicação e da Religião há muitos anos. Como 

pioneiros nestes estudos, destacamos a valiosa contribuição do Frei Romeu Dale, com sua 

obra clássica Igreja e Comunicação Social, de 1973. Trata-se de uma publicação que reúne os 

mais diversos documentos1 do Vaticano, da América Latina e do Brasil sobre comunicação. O 

apanhado feito por Dale (1973) parte de publicações datadas do ano de 1487 até 1971. A obra 

tornou-se referência entre os pesquisadores, por apresentar uma visão global da relação 

Igreja2-Comunicação3, uma verdadeira antologia. 

Posteriormente, José Marques de Melo publicou o texto Igreja e Comunicação (1985), 

no livro intitulado Comunicação, Igreja e Estado na América Latina. A publicação é 

composta por contribuições de diversos pesquisadores, como fruto do XIII Congresso 

Brasileiro de Comunicação Social, realizado de 31 de outubro a 4 de novembro de 1984, na 

Universidade Metodista de Piracicaba, no Estado de São Paulo. O congresso tinha como 

objetivo central analisar o discurso e a prática de comunicação das igrejas no continente 

latino-americano, bem como a relação Igreja/Estado. 

Em seu texto, o professor José Marques de Melo apresentou uma nova maneira de 

compreender a trajetória percorrida pela Igreja Católica com relação aos meios de 

comunicação.  ―Examinando  a  história  da  comunicação  da  Igreja,  numa  perspectiva  da 

História Social ou da História das relações entre a Igreja e a Comunicação, vamos identificar 

quatro fases bem definidas‖ (MARQUES DE MELO, p.61, 1985). Essas fases apontadas pelo 

autor são: 1) Censura e repressão; 2) Aceitação desconfiada; 3) Deslumbramento ingênuo; e 

4) Avaliação crítica. 

Essas quatro fases indicam a caminhada da Igreja no seu relacionamento 

com a sociedade, na sua integração com o povo de Deus, na sua 

familiarização com as inovações tecnológicas, mas, sobretudo, na sua 

profunda transformação pastoral (MARQUES DE MELO, p.63, 1985). 
 

 

 
1 
Os documentos da Igreja apresentam-se com diferentes nomes, de acordo com seus propósitos. Por exemplo, 

―encíclica‖  é  uma  carta  do  papa  dirigida  a  todas  as  comunidades  de  fiéis.  Os  ―decretos‖  são  documentos  de 

significado  prático,  expondo  disposições  disciplinares.  Diferem  das  ―constituições‖,  que  apresentam  visões 

teológicas  abrangentes,  com  verdades  doutrinárias.  ―Declarações‖  são  definições  de  princípios  particulares 

(BURKE, 1966, p.137). 
2  

Optamos por utilizar ―Igreja‖, em maiúsculo, ao nos referir à instituição eclesial e ―igreja‖, em minúsculo, para 

o templo físico. 
3 

Convencionamos utilizar a termologia relação Igreja-Comunicação, para definir os processos, ações e 

posicionamentos da Igreja Católica sobre a Comunicação de modo geral. 
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Em sequência cronológica, temos ainda a contribuição de Ismar de Oliveira Soares, 

com seu livro Do Santo Ofício à Libertação – O discurso e a prática do Vaticano e da Igreja 

Católica no Brasil sobre Comunicação Social (1988). A obra é resultado de sua tese de 

doutorado apresentada na Universidade de São Paulo (USP), no ano de 1986, sob orientação 

do professor José Marques de Melo. 

Soares fez uma leitura aprofundada dos documentos da Igreja, buscando descobrir as 

origens da postura da instituição, bem como sua prática no contexto histórico da produção dos 

documentos sobre comunicação. Mas, especialmente, detém-se a questões relativas à 

Comunicação Social na América Latina e no Brasil, defendendo a hipótese de que, a partir da 

América Latina, constituiu-se uma nova Teoria Cristã da Comunicação Social. 

Defendemos, assim, a hipótese de que a partir dos anos 60 formou-se, com a 

contribuição deste segmento, uma nova Teoria Cristã da Comunicação 

Social, pela qual se tornou responsável, tanto o Brasil, quanto na América 

Latina, o elemento leigo aliado a grupos eclesiásticos preocupados com a 

maior inserção da Igreja na transformação da sociedade (SOARES, p.23, 

1988). 

 

Anos depois, Noemi Dariva organizou uma obra semelhante à do Frei Romeu Dale 

(1973), o livro Comunicação Social na Igreja – Documentos fundamentais, de 2003. A 

publicação foi produzida em comemoração aos 40 anos do Decreto Inter Mirifica, do Concílio 

Vaticano II, sobre os meios de Comunicação Social. Textos pontifícios, documentos da 

América Latina e do Brasil, escritos entre 1963 e 2003, compõem a obra. O levantamento 

feito por Dariva (2003) dá conta de um grande período da relação Igreja-Comunicação, que 

estava descoberto do ponto de vista de uma obra que reunisse os documentos da Igreja sobre a 

temática. 

Posteriormente, em 2008, Joana Puntel publicou o livro Cultura Midiática e Igreja: 

uma nova ambiência. A autora fez um vasto percurso teórico sobre a ideia de comunicação, 

passando pelos diversos séculos até a revolução das comunicações no contexto 

contemporâneo, para, então, discutir o pensamento católico sobre a comunicação, bem como 

os desafios da Igreja, para inserir-se no que Puntel (2008) define como nova ambiência4. 

Ao refletir sobre a trajetória da Igreja Católica com os meios de comunicação, Puntel 

(2008) considera as quatro fases apresentadas por Marques de Melo (1985); no entanto, 

acrescenta uma quinta fase, contemplando o contexto contemporâneo. ―O que não poderíamos 

 

4 
―Considerando o quadro evolutivo da trajetória da comunicação nas suas diferentes fases, a comunicação 

chega, hoje, a constituir-se em um fenômeno que atrai a atenção dos estudiosos a ponto de ser definida como 

cultura; ou seja, aquele ‗ambiente vital‘, ‗o conjunto de valores‘, o ‗estilo de vida‘ que realmente constitui o 

elemento articulador que gera, administra, apoia, impulsiona e sustenta todos os aspectos que apresentamos, 

precedentemente neste trabalho. A comunicação tornou-se uma cultura global‖ (PUNTEL, p.109, 2008). 
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deixar de considerar, entretanto, é o fundamental aspecto que constituiu (e constitui) a grande 

‗reviravolta‘ da reflexão do magistério eclesial em relação ao mundo da comunicação e que 

consideramos a quinta fase da relação Igreja-Comunicação‖ (PUNTEL, p.131, 2008). 

Segundo a autora, é possível perceber ao longo da história uma significativa evolução de 

pensamento da Igreja sobre a Comunicação. 

Mas, em 2011, Puntel publicou o artigo A Igreja a caminho na Comunicação, na 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Teologia, da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, edição de jul./dez. 2011. No texto, Puntel (2011) faz uma síntese preciosa 

da trajetória eclesial da Igreja Católica com relação aos meios de comunicação. Ela apresenta 

uma nova visão para a compreensão da relação Igreja-Comunicação, desta vez reduzido as 

fases a quatro. ―É possível identificar, de forma sintética, três fases bem definidas na trajetória 

Igreja-Comunicação. E, no momento atual, ousaríamos acrescentar, em tal trajetória, uma 

quarta fase‖ (PUNTEL, p.222, 2011). 

As fases apontadas pela autora são colocadas no contexto dos novos instrumentos de 

reprodução simbólica. 

Assim temos a primeira fase, caracterizada por um comportamento da Igreja 

orientado para o exercício da censura e da repressão [...], uma segunda fase 

demostra mudanças profundas caracterizadas pela aceitação desconfiada dos 

novos meios [...], na terceira fase, encontramos um ritmo veloz: é a 

velocidade com que as transformações sociais e tecnológicas acontecem 

(PUNTEL, p.223, 2011). 

 

A proposta de Puntel tem base no estudo de Marques de Melo (1985), aproveitando 

dele as três primeiras fases propostas: 1) Censura e repressão; 2) Aceitação desconfiada; e 3) 

Deslumbramento ingênuo. No estudo de Marques de Melo, de 1985, a quarta fase, 

denominada Avaliação Crítica, dava conta de uma realidade peculiar vivida na América 

Latina. 

A quarta fase é a que estamos vivendo, particularmente na América Latina, 

depois de Puebla. Da mesma forma que a Conferência Episcopal Latino- 

americana realizada no México, em 1979, significa o reencontro do povo 

pela Igreja, ela reflete também a redescoberta da comunicação, em toda sua 

plenitude (MARQUES DE MELO, p.63, 1985). 

 

Puntel (2011), entretanto, substitui a perspectiva da Avaliação Crítica, presente na 

quarta fase apontada por Marques de Melo, pelo que ela chama de Reviravolta. Concordamos 

com a autora no que diz respeito à substituição dessa fase apresentada por Marques Melo 

(1985), pela inserção do que era quinta fase da relação Igreja-Comunicação apresentada por 

ela em seu livro Cultura Midiática e Igreja: uma nova ambiência, de 2008. Sendo assim, 
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utilizaremos para o nosso estudo as fases da relação Igreja-Comunicação propostas por Puntel 

(2011) 5. 

 
1.1 Fases da relação Igreja-Comunicação6 

 

Para que possamos compreender de forma mais abrangente a relação Igreja- 

Comunicação ao longo dos anos, abordaremos a seguir cada uma das quatro fases apontadas 

por Puntel (2011). Inicialmente, consideramos as especificações de cada de fase, para, então, 

propor uma nova divisão dos documentos que foram produzidos pela Igreja nestes períodos, 

conforme Quadro abaixo. 

 
Quadro 1 - Fases da relação Igreja-Comunicação/Documentos do Vaticano7 

 

FASES DOCUMENTOS 

Censura e repressão - Inter Multiplices (1487) – Papa Inocêncio VIII 

- Inter Sollicitudines (1515) – Papa Leão X 

- Dominici Gregis (1564) – Pio IV 

- Regras do Índice (1564) – Concílio de Trento 

- Observações sobre a quarta e a nona regra (1585) – Papa 

Clemente VIII 

- Observações à regra X (1655 - 1667) – Papa Alexandre VII 

- Sollicita Ac Provida (1753) – Papa Bento XIV 
- Christianae Reipublicae (1766) – Papa Clemente XIII 

Aceitação desconfiada - Audiência a um grupo de jornalistas (1879) – Papa Leão XIII 

- Vigilante Cure (1936) – Papa Pio XI 

- Miranda Prorsus (1957) – Papa Pio XII 
- Boni Pastoris (1959) – Papa João XXIII 

Deslumbramento ingênuo - Inter Mirifica (1963) – Papa Paulo VI 

- Comumunio et Progressio (1971) – Comissão Pontifícia da 

Comunicação Social 

Reviravolta - Orientações sobre a formação de futuros sacerdotes para o uso 

dos instrumentos de comunicação social (1986) – Congregação 

para a Educação Católica 

- Pornografia e violência nas comunicações sociais: uma resposta 

pastoral (1989) – Pontifício Conselho para as Comunicações 

Sociais 

- Critérios de colaboração ecumênica e inter-religiosa nas 

comunicações sociais (1989) – Pontifício Conselho para as 

Comunicações Sociais 
- Redemptoris missio (1990) – Papa João Paulo II 

 

5 
É do nosso conhecimento que, recentemente, Puntel publicou o livro Igreja e Sociedade – Método de trabalho 

na comunicação (2015), no qual a autora sugere nova metodologia para trabalhar a relação Igreja- Comunicação. 

No entanto, optamos pela utilização de sua proposta anterior, por nos parecer mais adequada ao nosso estudo. 
6 
Parte do conteúdo deste tópico foram publicados pelo autor no artigo Igreja católica e comunicação, uma 

relação de altos e baixos, no Seminário de Mídia e Cultura, da Universidade Federal do Goiás, em 2014. 
7 
Classificamos os documentos publicados pelos papas e pelas instâncias do Vaticano sobre Comunicação Social, 

a partir das características apontadas por Puntel (2011) sobre as fases da relação Igreja-Comunicação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

1.1.1 Censura e repressão 

 
Este  primeiro  momento  foi  ―extenso  e  intenso‖  (PUNTEL,  2011,  p.  223),  marcado 

pela Inquisição. Foi uma fase caracterizada pela função intermediária da Igreja entre a 

produção do saber e a sua propagação na sociedade. Porém, os embates da Igreja com as 

publicações impressas, como livros e folhetos informativos, são oficializados com a edição da 

constituição Inter Multiplices, em 1487, pelo Papa Inocêncio VIII. 

O primeiro documento pontifício que toma posição a respeito da imprensa é 

a constituição ‗Inter Multiplices‘, promulgada pelo Papa Inocêncio VIII, a 

17 de novembro de 1487. Frei Carlos Josaphat o mostrou em um artigo 

publicado na Revue des Sciences Philosophiques et Thélogiques (Paris, 

octobre, 1966, pp.628-43), apesar de nunca ter ela sido citada pelos Papas 

posteriores, nem estar incluída no Bullarium Romanum (DALE, p.33, 1973). 

 

Apesar da tentativa de deixar no esquecimento esse documento, autores como Dale 

(1973) e Josaphat (1966) recuperam essa publicação em seus livros. De modo geral, o texto da 

constituição  é  bastante  rígido,  com  a  utilização  constante  de  expressões  como  ―culposos‖, 

―interditado‖,  ―condenados‖,  ―autoridade‖,  ―censura‖,  ―proibição‖,  ―joio‖,  entre  outras  que 

nos ajudam a ter a real noção da proposta do texto. 

A Igreja Católica estava realmente preocupada com a influência de livros e folhetos 

impressos sobre a sociedade, como podemos ver na citação a seguir. 

Paralelamente, deve-se considerar como pernicioso e extremante hostil ao 

mesmo gênero humano o fato de publicar e de trazer, por escrito, ao 

conhecimento geral, o que é nocivo, oposto às sãs doutrinas, à honestidade 

dos costumes e, sobretudo, à ortodoxia religiosa. Efetivamente, tanto mais o 

bem é universal, quanto mais ele é útil, divino e grande; igualmente, deve-se 

considerar como mais perverso e mais abominável um mal que se expanda 

com maior amplidão e abundância, já que as intenções da fraqueza humana 

se inclinam mais para o mal do que para o bem (INTER MULTIPLICES, 

[1487] 1973. p. 35). 

- Aetatis Novae (1992) – Conselho Pontifício para as 

Comunicações Sociais 

- Ética da publicidade (1997) – Conselho Pontifício para as 

Comunicações Sociais 

- Ética nas comunicações sociais (2000) – Conselho Pontifício 

para as Comunicações Sociais 

- Ética na Internet (2002) – Conselho Pontifício para as 

Comunicações Sociais 

- Igreja e Internet (2002) – Conselho Pontifício para as 

Comunicações Sociais 

- Rápido desenvolvimento (2005) – Papa João Paulo II 
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Esse tom se mantém em todo o documento. É emblemático o trecho em que o Papa 

Inocêncio VIII refere-se aos livros e folhetos condenados pela Igreja: ―que se encarregue de 

transportar semelhantes impressos, mesmo editados em outros lugares, segundo julgarem 

oportuno, e de fazê-los queimar‖ (INTER MULTIPLICES, [1487] 1973. p. 36). A afirmação 

do pontífice demostra, claramente, a postura de censura e repressão adotada pela Congregação 

do Santo Ofício o e nos situa bem quando ao momento histórico de sua publicação, 

principalmente no que tange à perseguição imposta pela Igreja Católica através da Inquisição. 

Também no contexto dessa fase, temos a publicação da constituição Inter Sollicitudines, de 4 

de maio de 1515, pelo Papa Leão X. O texto mantém o mesmo discurso com relação aos 

impressos. O pontífice fala, inclusive, em penalidades para os infratores da 

lei. 

Quem, no entanto, presumir outra coisa, além da apreensão dos livros 

impressos, que serão queimados em praça pública, e o pagamento de cem 

ducados à Fabrica da Basílica de São Pedro em Roma, sem esperança de 

perdão, terá sua licença de impressor suspensa por um ano e ficará sujeito à 

pena de excomunhão. Finalmente, havendo o agravante de contumácia, seja 

de tal forma castigado por seu bispo ou pelo nosso Vigário, respectivamente, 

com todos os remédios canônicos, que ninguém mais tenha a ousadia de 

imitar-lhe o exemplo (INTER SOLLICITUDINES, [1515] 1973. p. 39). 

 

Os demais documentos dessa fase seguem a mesma linha. Posteriormente, foi 

publicada a constituição apostólica Dominici Gregis (1564), do Papa Pio IV. A pedido dos 

padres conciliares do Concílio de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563, na cidade de Trento, 

região do Tirol italiano, foi produzido e lançado o texto Regras do Índice, que continha dez 

regras com relação ao processo de publicação e condenação de livros. Os papas Clemente 

VIII (1585) e Alexandre VII (1655-1667) fizeram retificações a algumas dessas regras 

editadas em 1564 e lançaram os documentos Observações sobre a quarta e a nona regra 

(1585) e Observações à regra X¸ (1655–1667). 

Na sequência cronológica, dois documentos se destacam: a constituição Sollicita Ac 

Provid (1753), do Papa Bento XIV, e a carta encíclica Christianae reipublicae (1766), de 

Clemente XIII. Nestas publicações, a Igreja Católica mantinha ainda uma visão não muito 

otimista sobre os impressos. Os papas chamam a atenção dos bispos para o perigo das obras 

impressas (livretos e livros) de inspiração anticristã, além de reafirmar a obrigação dos bispos 

de combater a literatura imoral. Bento XIV destaca, com louvor, o trabalho das duas 

congregações impelidas de manter o regime de censura e repressão às obras impressas, sendo 

elas a Congregação da Inquisição Universal e Congregação do Índice. Atualmente, a 



30 
 

 

 
 

Congregação para a Doutrina da Fé dá conta das demandas de ambas as congregações do 

período inquisitório. 

O discurso da Igreja Católica neste período era sempre permeado de uma lógica de 

controle, que ia da própria aquisição de conhecimento à capacidade de escolha das pessoas. 

Em trechos como o mencionado abaixo, percebemos o quanto a instituição estava preocupada 

com o avanço e a difusão das obras impressas pelo mundo. 

O bem-estar da comunidade cristã, que foi confiada a nós pelo príncipe dos 

pastores e o Guardião das almas, obriga-nos a fazer com que a licenciosidade 

desacostumada e ofensiva de livros, que emergiram do esconderijo para 

causar a ruína e a desolação, não se torne mais destrutivo, uma vez que se 

espalha triunfalmente no exterior (CHRISTIANAE REIPUBLICAE, [1766] 

2014, p. 19). 

 

Toda essa fase é fortemente marcada por atitudes que, supostamente, buscavam 

resguardar a moral e defender a Igreja. Esse cenário começa a mudar no início do pontificado 

de Leão XIII, em 1878, que marca o começo da segunda fase da relação Igreja-Comunicação. 

 

1.1.2 Aceitação desconfiada 

 

A abordagem sugerida por Leão XIII representa o início dessa segunda fase. Momento 

de abertura e novos rumos para a Igreja Católica em quase todos os setores. A proibição de 

certos livros e folhetos ainda continua. No entanto, o pontífice reconhece que a imprensa, tem 

de fato, grande importância para o contexto social da época. Em fevereiro de 1879, ele 

recebeu, em audiência, um grupo de jornalistas, realizando assim o primeiro pronunciamento 

oficial de um Papa para a Imprensa. 

Como o costume, agora já universalmente estabelecido, considera que estes 

jornais se convertam numa necessidade, os escritores católicos terão que 

trabalhar, com todo o ardor, para converter em remédio da sociedade e 

defesa da Igreja aquilo que os inimigos usam para prejudicar a ambas 

(AUDIÊNCIA..., [1879] 1973, p. 76). 

 

Segundo Puntel (2012, p.8), a postura do Papa Leão XIII era de ir além das 

lamentações oficiais do passado e partir para uma efetiva atuação em contrapor tais 

publicações.   ―Ele   enfatizou  que  era  necessário  opor   ‗escrito  a   escrito‘,  ‗publicação   a 

publicação‘, e falou muitas vezes dessa postura aos bispos de diferentes regiões‖. A Igreja 

Católica sente-se impelida a se adaptar aos novos tempos, assumindo a postura de usar as 

tecnologias dos meios de comunicação como instrumentos em um campo de batalha 

(MARQUES DE MELO, 1985, p.62). Gradativamente, a Igreja Católica começou a superar, 

de certa forma, sua postura negativa com relação aos meios de comunicação. A atitude de 
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Leão XIII foi tão emblemática que a Igreja se manteve nessa linha de interpretação, sem 

publicar outro documento, por quase cem anos. 

Pio XI quebra esse período de jejum sobre a comunicação, ao inaugurar, no dia 12 de 

fevereiro de 1931, a Rádio Vaticano. Ele foi o primeiro Papa da história da Igreja Católica a 

se dirigir aos fiéis pelo rádio, com uma mensagem pronunciada por ocasião da inauguração da 

Rádio. Em seu pronunciamento, não se encontra algo tão significativo com relação aos meios 

de comunicação da época. No entanto, interpretamos com um avanço o gesto do pontífice ao 

utilizar os mecanismos da radiodifusão. O único trecho que se refere, de algum modo, aos 

meios de comunicação é quando Pio XI exalta a invenção do rádio. ―Sendo, por um secreto 

desígnio de Deus, sucessor do Príncipe dos Apóstolos, daquele cuja doutrina e pregação são 

destinadas, por ordem divina, a toda criatura, e podendo ser o primeiro a servir-nos, neste 

lugar, da obra admirável de Marconi‖ (ALOCUÇÃO..., [1931] 1973, p. 96). 

Outra marca do pontificado de Pio XI com relação aos meios de comunicação foi 

lançamento da carta encíclica Vigilanti Cura, publicada em 29 de junho de 1936, que 

ressaltava os riscos e as potencialidades dos meios de comunicação, com destaque, desta vez, 

para o cinema. Esse foi o primeiro documento da Igreja sobre os meios de comunicação do 

século XX. Vigilanti Cura ―não se limita a se defender dos perigos destes meios, mas também 

se preocupa em se colocar numa posição um pouco mais positiva‖ (DARIVA, 2003, p.19). 

Pio XI começa a carta se dirigido à hierarquia da Igreja Católica nos Estados Unidos, 

país pioneiro na produção cinematográfica, mas o Papa reportou-se também a todos os bispos 

do mundo. A principal motivação era reconhecer os esforços da Legião da Decência, fundada 

nos Estados Unidos, em meados dos anos de 1930, com a finalidade de combater a produção 

de filmes que ferissem a moral cristã. A postura adotada pela Igreja Católica com relação aos 

livros e folhetos passou a ser direcionada às produções cinematográficas. As argumentações 

são praticamente as mesmas, sendo substituído apenas o suporte tecnológico. 

Na encíclica, os bispos foram convocados a se manter vigilantes sobre os filmes 

exibidos em suas dioceses8, a fim de não permitir que produções que ferissem a moral católica 

fossem vistas pelos fiéis (PIO XI, 1936). Na publicação, o Papa Pio XI cita o trecho de outra 

encíclica, Divini Illius Magistri, que sintetiza o entendimento da Igreja: 

Lamentamos que estes poderosíssimos meios de divulgação (como o 

cinema) que podem redundar, se bem governados pelos são princípios, em 

grande proveito para a educação e a instrução, aparecem lamentavelmente, 
 

 
 

8 
Termo utilizado para denominar uma unidade territorial administrada por um bispo, com a variação 

Arquidiocese, utilizada para nomear dioceses maiores em tamanho ou importância histórica. 
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muitas vezes, subordinados ao incentivo das más paixões e à cupidez do 

lucro (DIVINI..., [1929] 2003, p. 21). 

 

Ao   encerrar   a   carta,   o   Papa   propõe   uma   cooperação   internacional.   ―Acordos 

oportunos, ou trocas de indicações e informações entre os secretariados dos vários países, 

poderão tornar mais eficaz e harmônica a obra de revisão dos filmes‖ (VIGILANTI CURA, 

[1936] 2003, p.31). 

A Igreja Católica volta a dar outro sinal de abertura aos meios de comunicação, ainda 

que de maneira desconfiada, quando o Papa Pio XII faz o primeiro pronunciamento de um 

pontífice na televisão, em 17 de abril de 1949. A iniciativa e a produção desse momento 

histórico foram da Radiotelevisão Francesa, por ocasião da Páscoa de 1949. Em sua 

mensagem, o Papa falou diretamente aos povos franceses, destacando a importância da 

transmissão da celebração natalina, diretamente da Catedral de Notre Dame, em Paris, para 

tantos enfermos e pessoas impossibilitadas de sair de suas casas. ―Nós esperamos da televisão 

consequências da mais alta significação, para a revelação sempre mais empolgante da verdade 

às inteligências leais‖ (ENTREVISTA..., [1949] 1973, p.117). 

Anos depois desse histórico acontecimento na relação Igreja-Comunicação, o Papa Pio 

XII publica a encíclica Miranda Prorsus, 21 anos depois do lançamento da Vigilanti Cura. 

Essa é a segunda encíclica sobre comunicação publicada pela Igreja no século XX. Nela, o 

Papa já começa a adotar um discurso mais aberto sobre a comunicação: 

Alguns destes novos meios técnicos servem para multiplicar as forças e as 

possibilidades físicas do homem, outros para lhe melhorarem as condições 

de vida, outros, finalmente dizem mais respeito à vida do espírito, servem, 

diretamente ou mediante uma experiência artística, para a difusão de ideias,  

e oferecem a milhões de pessoas, de maneira facilmente assimilável, 

imagens, notícias e lições, como alimento cotidiano do espírito, mesmo nas 

horas de lazer e repouso (MIRANDA PRORSUS, [1957] 2003, p.34). 

 

Esse é um documento voltado aos meios eletrônicos da época: cinema, rádio e 

televisão. Apesar dos altos e baixos na história da relação Igreja-Comunicação, neste 

documento, o Papa Pio XII sinaliza maior abertura da Igreja para os meios. Um sinal claro 

dessa inclinação é a ampliação de responsabilidades da Comissão Pontifícia para o Cinema, 

que passou a cuidar também de questões relacionadas ao rádio e à televisão. Essa orientação 

também pode ser entendida como uma ação estratégica da Igreja para se manter presente neste 

cenário e, de alguma forma, acompanhar o desenvolvido e crescimento dessas novas 

tecnologias de comunicação. 

Na carta encíclica Miranda Prorsus, o Papa afirma que, muitas vezes, a Igreja agiu 

com  ―prudência  e  vigilância  de  mãe‖  (MIRANDA  PRORSUS,  [1957]  2003,  p.35).  Como 
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citamos anteriormente, a Igreja manteve, em diversas situações, uma postura receosa e 

desconfiada para com os meios de comunicação. Mas, Pio XII assumiu que a Igreja precisava 

dessa mediação. 

Tal solicitude deriva, diretamente, da missão que lhe confiou o Redentor 

divino, porque essas técnicas na geração presente têm poderoso influxo no 

modo de pensar e agir dos indivíduos e comunidades. Há ainda outra razão 

que leva a Igreja a se interessar, especialmente, pelos meios de difusão: é  

que ela, superior a todos os demais, tem o encargo de transmitir aos homens 

uma mensagem universal de salvação (MIRANDA PRORSUS, [1957] 2003, 

p.35). 

 

O pontífice cita ainda a encíclica Vigilanti Cura, destacando as iniciativas do Papa Pio 

XI, a fim de contextualizar os passos que a Igreja deu na relação com a comunicação. Há dois 

pontos de destaque, em nosso entendimento: as reflexões sobre uma possível doutrina cristã 

acerca da comunicação e a presença dos meios de comunicação audiovisuais na sociedade. O 

Papa propõe que se pense sobre a verdadeira liberdade, princípios, erros e posturas que devem 

ser adotadas diante dos meios de comunicação.  ―Quando nos lembramos das altas e nobres 

finalidades das técnicas de comunicação, perguntamo-nos, muitas vezes, como podem estas 

servir também o veículo do mal‖ (MIRANDA PRORSUS, [1957] 2003, p.39). 

A corresponsabilidade das autoridades civis também é abordada na encíclica, como 

uma tentativa de compartilhar a responsabilidade de vigilância e controle dos meios de 

comunicação. ―A autoridade civil é obrigada a vigiar sobre os meios de comunicação social; 

mas tal vigilância não pode limitar-se à defesa dos interesses políticos, e eximir-se sem grave 

culpa ao dever de salvaguardar a moralidade pública‖ (MIRANDA PRORSUS, [1957] 2003, 

p.41). 

Pio XII defendeu ainda a necessidade de uma educação para o consumo dos produtos 

audiovisuais. 

Para, em tais condições, poder o espetáculo desempenhar a sua função, 

requer-se o esforço educativo que prepare o espectador. Que o prepare para 

compreender a linguagem própria de cada uma dessas técnicas diversas, e 

para dispor de tal formação da consciência que lhe permita julgar com 

ponderação os vários elementos oferecidos pela tela e pelo alto-falante e, 

assim defendida, não lhes sofrer passivamente o influxo, como muitas vezes 

acontece (MIRANDA PRORSUS, [1957] 2003, p.45). 

 

O Papa faz considerações específicas sobre cada um dos meios audiovisuais da época, 

o cinema, o rádio e a televisão. Um resgate histórico é apresentado logo no começo. Além 

disso, são destacadas as principais possibilidades de desenvolvimento desses meios. Em 

seguida, ele expõe as iniciativas da Igreja, tentando talvez justificar algumas posturas tomadas 

pela instituição até então. Pio XII dirigiu-se, ainda, aos profissionais da área: críticos, 
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proprietários de cinemas, produtores, diretores, autores, atores, radialistas e todos os 

envolvidos nos processos de criação e execução, sempre com o propósito de tentar 

sensibilizar sobre suas responsabilidades frente a esses meios. 

A encíclica é finalizada com uma mensagem aos padres, que, segundo Pio XII, devem 

ser conhecedores dos dons e perigos dos meios eletrônicos. 

O sacerdote deve conhecer os problemas que o cinema, o rádio e a televisão 

apresentam às almas (...); pode e deve saber o que afirmam a ciência, a arte e 

a técnica moderna, em tudo o que se refere ao fim e à vida religiosa e moral 

do homem. Deve saber servir-se delas quando, a juízo da autoridade 

eclesiástica, o requer a natureza do seu sagrado ministério e a necessidade de 

atingir maior número de almas. Deve, enfim se delas usa para si, dar a todos 

os fiéis exemplo de prudência, de temperança e de sentido da 

responsabilidade (MIRANDA PRORSUS, [1957] 2003, p.64). 
 

O marco final dessa segunda fase é o pontificado de João XXIII, reconhecido por 

atribuir grande importância aos meios de comunicação. Segundo Dale (1973), é importante 

relembrar o contexto em que o Papa estava inserido antes de sua eleição. 

Não esqueçamos que foi Patriarca de Veneza, cidade sede de um dos mais 

célebres festivais de cinema. Eleito Papa, em outubro de 1958, já no dia 4 de 

novembro seguinte se dirigia em carta a Mons. Martinho O‘Connor, 

presidente da Comissão Pontifícia para o Cinema, Rádio e a TV, criada pelo 

Papa Pio XII, seu antecessor (DALE, 1973, p.153). 

 

Além de levar para dentro do Concílio Vaticano II a temática dos meios de 

comunicação, João XXIII dá outra contribuição significativa para a relação Igreja- 

Comunicação quando lança, em 22 de fevereiro de 1959, o documento Boni Pastoris, pelo 

qual constitui oficialmente a Comissão Pontifícia para o Cinema, Rádio e a TV, como Ofício 

da Santa Sé. 

A postura de João XXIII é de fato um marco para o final da fase da aceitação 

desconfiada e o início do que entendemos como a fase do deslumbramento ingênuo. O trecho 

a seguir do documento Boni Pastoris confirma essa hipótese. 

São bem conhecidas as grandes possibilidades que tanto o cinema, como o 

rádio e a televisão oferecem para a difusão da mais elevada cultura, de uma 

arte digna do seu nome e, sobretudo, da verdade. Quando éramos Patriarca 

de Veneza, reunimos, algumas vezes em redor de Nós e paternalmente 

exortamos, os representantes da arte e da indústria cinematográfica e, depois 

da elevação, por secreto desígnio da divina Providência, ao Sumo 

Pontificado, quisemos exprimir a Nossa benevolência aos responsáveis do 

rádio, da televisão e do cinema (cf. Carta da Secretaria de Estado n.117, de 4 

de novembro de 1958, ao Presidente da Pontifícia Comissão para o Cinema, 

do Rádio e da Televisão), nem depois deixando de aproveitar os momentos 

propícios para os estimular à fidelidade ao ideal cristão das suas profissões 

(BONI PASTORIS, [1959] 1973, p.154). 
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Podemos observar que João XXIII tem uma postura bem mais aberta à relação com os 

meios de comunicação do que os pontífices anteriores. Obviamente, ele ainda mantém certa 

vigilância e desconfiança, mas nada que prejudicasse o desenvolvimento dessas iniciativas 

dentro do próprio Vaticano. 

Seu pontificado também tem grande reconhecimento pela convocação do Concílio 

Ecumênico Vaticano II, em 25 de janeiro de 1959, antes até da publicação do documento Boni 

Pastoris. Nesse momento, a Igreja passa a compreender os desafios impostos pelo novo 

modelo social, com o rápido crescimento dos meios de comunicação e o próprio 

desenvolvimento da sociedade. O Concílio Ecumênico Vaticano II teve início em 11 de 

outubro de 1962, com a participação de dois mil e quinhentos padres conciliares. Os trabalhos 

foram iniciados pelo Papa João XXIII, porém o encerramento, datado de 8 de dezembro de 

1965, foi realizado pelo Papa Paulo VI. A conclusão do Concilio e o posterior lançamento dos 

Documentos Conciliares, como o Inter Mirifica¸ são entendidos neste estudo com o início da 

fase do deslumbramento ingênuo da Igreja sobre os meios de comunicação. 

 
1.1.3 Deslumbramento ingênuo 

 

No  dicionário,  deslumbrar  significa  ―fazer  alguém  ficar  muito  admirado,  encantar, 

fascinar, maravilhar, seduzir‖ (SANTOS, 1931, p.191). Segundo Marques de Melo (1985, 

p.62), a Igreja viveu, até certo ponto, de fato, um deslumbramento ingênuo sobre os meios de 

comunicação. Isso acontece porque antes a instituição moldava-se muito mais na recusa do 

que na aceitação da comunicação. 

Durante anos a fio, a Igreja recusou a comunicação na sua dimensão 

intrínseca (dialogicidade, universalidade); de repente, ela assume a postura 

de que é preciso evangelizar, multiplicar a palavra do Evangelho, utilizando 

os modernos meios de comunicação. E proclama que o rádio e sobretudo a 

televisão podem ter grande papel no trabalho pastoral. Admite que a 

tecnologia da reprodução eletrônica pode ampliar a penetração da mensagem 

eclesial, expandir seu trabalho piedoso (MARQUES DE MELO, 1985, p. 

62). 

 

Essa  terceira  fase  é  marcada  pelo  ―ritmo  veloz‖  (PUNTEL,  2011,  p.  223).  ―O 

imperativo para a Igreja ‗acertar o passo‘ e adaptar-se ao mundo contemporâneo apresenta-se 

sob a necessidade imperiosa de ‗aggiornamento9‟ que emerge do Vaticano II‖ (PUNTEL, 

2011, p.223). 

 
9 
Termo italiano, que significa "atualização". Esta palavra foi a orientação chave dada como objetivo para o 

Concílio Ecumênico Vaticano II. 
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Analisando as proposta de fases da relação Igreja-Comunicação de Marques de Melo 

(1985) e Puntel (2008, 2011, 2015), verificamos que o documento Inter Mirifica10, fruto do 

Concílio Vaticano II, é entendido como parte da segunda fase, compreendida pela aceitação 

desconfiada dos meios de comunicação pela Igreja. No entanto, em nossas análises e 

interpretações mais recentes, ousaríamos afirmar que o documento se enquadra de maneira 

mais acertada nas características da terceira fase, marcada pelo deslumbramento ingênuo da 

instituição sobre a comunicação. 

Neste estudo, tomamos como referência para o início dessa fase a conclusão do 

Concílio Vaticano II11 e o posterior lançamento dos 16 documentos conciliares, que são 

entendidos como resultados concretos das discussões do concílio, dentre eles o Decreto Inter 

Mirifica, que, segundo pesquisadores como Dariva (2003), Marques de Melo (2005) e Joana 

Puntel (2011), gerou novos e significativos desdobramentos na relação Igreja-Comunicação. 

 

10 
Sobre o processo de produção e votação do Decreto Conciliar Inter Mirifica, é importante destacar que foi o 

Papa João XXIII quem criou, em novembro de 1959, o Secretariado da Imprensa e Espetáculos, que, juntamente 

às outras 10 comissões pré-conciliares, prepararam os materiais de estudo para os padres conciliares. O 

presidente desse secretariado era o Mons. O‘Connor, presidente da Comissão Pontifícia para o Cinema, o Rádio 

e a TV. 

Este Secretariado preparou um esquema sobre o assunto, que foi entregue à Comissão Central preparatória do 

Concilio Vaticano II, aprovado pelo Papa João XXIII, após alguns ajustes, em 13 de julho de 1962, sob o titulo 

de Constituição sobre os Instrumentos de Difusão ou Comunicação Social. O documento foi debatido durante a 

1ª sessão do Concilio, que se estendeu pelos dias 23, 24 e 26 de novembro de 1962. 

Durante esses dias, o texto da constituição recebeu 57 comentários e questionamentos e mais 28 intervenções por 

escrito. No entanto, no dia 27 de novembro, os padres conciliares votaram os seguintes pontos: 1) o projeto fica 

substancialmente aprovado; é sumamente oportuno que a Igreja, no exercício do seu magistério conciliar, se 

ocupe de um problema de tanta importância no campo pastoral; 2) consideradas as observações apresentadas 

pelos padres conciliares, confia-se à comissão competente a missão de extrair do projeto os princípios doutrinais 

essenciais e as diretrizes pastorais mais genéricas, para formulá-los de um modo mais conciso e breve, para que  

o documento possa ser oportunamente apresentado para a votação; 3) tudo o que se refere, principalmente, à 

prática e à execução, por expresso mandato do Concílio, seja redigido em forma pastoral pelo organismo 

mencionado no n. 57 do projeto, com a colaboração de pessoas competentes de várias nações. Neste momento, a 

votação foi a seguinte: 2.138 pró, 15 contra e 7 nulos, de um total de 2.160 votantes. 

Após um processo de alterações e adequações, o documento passou a se chamar Decreto sobre os Instrumentos 

de Comunicação Social e foi votado no dia 25 de novembro de 1963, em sessão presidida por Paulo VI. No 

entanto, um grupo de jornalistas norte-americanos, com o apoio de 4 peritos do concilio, lançou uma dura crítica 

ao texto do decreto. ―O Decreto proposto mal corresponde à natureza de um concílio convocado para adaptar a 

Igreja ao mundo moderno. Não realiza uma atualização, mas um retrocesso. Quando o documento não é vago e 

invertebrado, ressente-se de concepção das relações entre a Igreja e a cultura moderna secamente abstrata, e 

apresenta uma imprensa que existe unicamente nos manuais e que nunca chegaremos a conhecer‖. 

Essa crítica levou diversos padres conciliares a repensar sua posição sobre a aprovação do decreto. Apesar de ser 

tarde para que se recusasse o decreto, esse foi, sem dúvida, o texto aprovado no concílio que recebeu a maior e 

mais expressiva votação contra. O cenário foi de 503 votos contra, em um total de 2.112 votantes. Mesmo com 

essas contradições e dúvidas, o decreto foi aprovado novamente na sessão final de votação e, posteriormente, 

assinado com a promulgação do Papa Paulo VI. (DALE, Romeu. Igreja e comunicação social. São Paulo: 

Paulinas). 
11 

Foram necessários três anos (1962–1965) de trabalho para concluir as discussões acerca dos diversos assuntos 

levantados pela Igreja Católica durante o Concílio Vaticano II. Como resultados concretos, foram publicados 16 

documentos. São eles: as constituições Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium e Gaudium et 

Spes; as declarações Gravissimum Educationis, Nostra Aetate e Dignitatis Humanae; e os decretos Ad Gentes, 

Presbyterorum Ordinis, Apostolicam Actuositatem, Optatam Totius, Perfctae Caritatis, Christus Dominus, 

UnitatisRedintegratio, Orientalium Ecclesiarum e Inter Mirifica. 
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Uma breve explicação sobre os motivos que levaram a Igreja a discutir o tema da 

Comunicação no Concílio é exposta no início do documento. 

[...] merecem especial atenção os meios que atingem não apenas indivíduos 

isolados, mas a multidão no seu conjunto, toda a sociedade humana. 

Destacam-se entre eles a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e outros do 

mesmo gênero, que se denominam meios de comunicação social. A Igreja, 

como mãe, sabe que esses meios, se usados corretamente, prestam um 

enorme serviço ao gênero humano, dão eminente contribuição para o lazer e 

o cultivo dos espíritos e ajudam a propagar e a tornar mais consistente o 

Reino de Deus. Mas, sabe também que esses mesmos meios podem ser 

usados contra os propósitos do Criador e contribuir para a degradação dos 

seres humanos. A Igreja sofre ao constatar que os males que afligem a 

sociedade em que vivemos são, muitas vezes, decorrência do mau uso desses 

meios (INTER MIRIFICA..., [1963] 2003, p. 70). 

 

O Inter Mirifica é composto por 24 artigos, sendo 2 artigos de introdução; 10 artigos 

destinados à doutrina, referentes ao capítulo 1, intitulado Normas para o correto uso dos 

meios de comunicação social; 10 artigos sobre a ação pastoral, correspondendo ao capítulo 2 

Os meios de comunicação social e o apostolado, e 2 artigos finais de conclusão. 

O documento sinalizou para uma nova visão da Igreja sobre os meios de comunicação. 

Logo   no   primeiro   capítulo,   o   decreto   propõe   uma   nova   terminologia.   ―A   comissão 

preparatória considerou que expressões como ‗técnicas de difusão‘, ‗instrumentos 

audiovisuais‘, ‗mass media‟ ou ‗comunicação de massa‘ não exprimiam adequadamente as 

preocupações, os desejos e as perspectivas da Igreja‖ (DARIVA, 2003, p.68). 

A partir desse novo olhar, pode-se perceber que a comunicação não deveria ser 

suprimida a apenas instrumentos técnicos, mas sim considerada como um processo social. 

―Assim, a expressão proposta foi ‗instrumentos de comunicação social‘, que não só parecia 

mais apta a traduzir a ideia da comunicação que acontece entre os seres humanos (...), como 

permitia ir além dos ―mass media‖ (imprensa, rádio, televisão e cinema)‖ (DARIVA, 2003, 

p.68). 

Temos aqui um ponto de discordância entre a interpretação de Dariva (2003) e a nossa 

leitura dessa nova visão/termologia sugerida pela Igreja. Não podemos deixar de considerar 

que a Igreja Católica, ao logo de toda a sua história, teve por muitas vezes uma visão bastante 

tecnicista dos meios de comunicação. Interpretamos que no decreto Inter Mirifica o que muda 

é o foco da preocupação da Igreja, que agora não está simplesmente interessada em combater 

essas tecnologias de comunicação, mas sim de se apropriar dessas mesmas tecnologias, afim 

de não ficar para trás no processo de desenvolvimento que toda a sociedade estava passando. 

A visão continua a ser de cunho tecnicista, vendo a comunicação quase que unicamente pelos 
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seus suportes técnicos e não como um processo para além dos meios, como afirma Dariva 

(2003). 

Esse entendimento só se confirma pela maneira com que as questões referentes à 

formação técnica e apostólica foram tratadas no documento. Houve um incentivo crescente 

para que se criassem meios de comunicação próprios da Igreja e para que os próprios 

sacerdotes, religiosos e leigos obtivessem formação técnica para o uso dos meios de 

comunicação, aqui compreendidos como rádio, tv, imprensa e cinema. 

O decreto também sinaliza a necessidade da criação do Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, com o propósito de 

[...] reforçar o variado apostolado da Igreja por intermédio dos meios de 

comunicação social, celebrando-se anualmente, nas dioceses do mundo 

inteiro, um dia dedicado a ensinar aos féis seus deveres no que diz respeito 

aos meios de comunicação, a se orar pela causa e recolher fundos para as 

iniciativas da Igreja neste setor, segundo as necessidades do mundo católico 

(INTER MIRIFICA..., [1963] 2003, p. 77). 
 

O Inter Mirifica propõe, também, a criação de organismos que auxiliem na instrução 

de cunho pastoral sobre os meios de comunicação. Indica, ainda, a valorização do Pontifício 

Conselho para as Comunicações Sociais; a necessidade de criação de comissões e organismos 

no âmbito nacional; além de emissoras católicas. ―Onde for oportuno, cuide-se de estabelecer 

emissoras católicas, que, no entanto, devem primar pela qualidade e pela eficácia dos seus 

programas‖ (INTER MIRIFICA..., [1963] 2003, p. 76). 

Com a publicação do decreto Inter Mirifica, no dia 4 de dezembro de 1963, a Igreja 

Católica assume publicamente que reconhece a importância que os meios de comunicação 

adquiriram na sociedade moderna. 

Todos os filhos da Igreja colaborem, com espírito verdadeiramente 

comunitário, na utilização dos meios de comunicação social para o 

apostolado. Façam-no sem demora e com o maior empenho, pois se trata de 

uma tarefa urgente, na qual se devem antecipar às iniciativas contrárias, 

especialmente nas regiões em que o progresso religioso e moral mais o 

exigem (INTER MIRIFICA..., [1963] 2003, p. 75). 

 

A preocupação em utilizar a mídia como instrumento de evangelização é evidenciado 

no documento em diversos momentos: ―[...] a Igreja Católica se vê premida pela necessidade 

de evangelizar. [...] inclusive, pelos meios de comunicação social, lembrando aos seres 

humanos como usá-los devidamente‖ (INTER MIRIFICA..., [1963] 2003, p. 71). 

Essa terceira fase demonstra mudanças significativas na relação Igreja-Comunicação, 

caracterizadas pelo deslumbramento ingênuo da instituição, mesmo que com algumas 

ressalvas. Evidentemente, são as mudanças na sociedade que impulsionam os novos 
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posicionamentos da Igreja. O texto do Decreto Inter Mirifica é prova desse processo de 

mudança, bem como a Instrução Pastoral Communio et Progressio, publicada em 27 de maio 

de 1971, pela Pontifícia Comissão para os Meios de Comunicação Social. 

―Communio   et   Progressio   é   resultado   de   um   longo   processo   de   cooperação 

internacional‖ (DARIVA, 2003, p.81). A instrução é um documento pastoral, sendo 

considerado inclusive como um dos textos mais positivos da Igreja sobre comunicação, daí o 

deslumbramento apontado por Melo (1985). 

A instrução pastoral é composta por 187 artigos, divididos em quatro pontos: 

Introdução; Parte Doutrinal: as comunicações sociais na perceptiva cristã; As comunicações 

como fatores do progresso humano; Empenho dos católicos no campo das comunicações 

sociais e conclusão. A Communio et Progressio distingue-se do Inter Mirifica por ter caráter 

mais pastoral e não normativo. 

O  texto  retoma  discussões  apresentadas  no  decreto  conciliar,  porém  tratando-as  ―de 

forma mais coerente e compreensível‖ (PUNTEL, 2012, p.15). No conteúdo, fica nítida a 

esperança e o otimismo da Igreja com relação ao uso dos meios. O novo pensamento da Igreja 

sobre o tema é apresentado logo no primeiro parágrafo da introdução. 

A comunhão e o progresso da convivência humana são os fins primordiais  

da comunicação social e dos meios que emprega: a imprensa, o cinema, o 

rádio e a televisão. Com o desenvolvimento técnico destes meios, aumenta a 

facilidade com que maior número de pessoas e cada um em particular pode 

ter acesso a eles; aumenta também o grau da penetração e influência na 

mentalidade. A Igreja encara estes meios de comunicação como ―dons de 

Deus‖, na medida em que segundo intenção providencial, criam laços de 

solidariedade entre os homens, pondo-se assim a serviço da sua vontade 

salvífica (COMMUNIO ET PROGRESSIO..., [1971] 2003, p. 83). 

 

Na parte doutrinal, as comunicações sociais são apresentadas na perspectiva cristã. O 

documento traz, então, questões relacionadas a Jesus Cristo como modelo de comunicador, 

além de apresentar o fundamento trinitário da comunicação perfeita existente entre o Pai, o 

Filho   e   o   Espirito   Santo.   As   relações   sociais   também   são   abordadas.   ―Os   meios   de 

comunicação social constituem um dos mais válidos recursos de que o homem pode usar para 

fomentar o amor, fonte de união‖ (COMMUNIO ET PROGRESSIO..., [1971] 2003, p. 88). 

No terceiro ponto da instrução, a Igreja ainda se ocupa em falar do direito à 

informação, da liberdade de comunicação, da publicidade e finaliza com as oportunidades e 

obrigações tanto dos comunicadores quanto dos receptores. Destacamos o entendimento da 

Igreja naquela época sobre a ação dos meios de comunicação na sociedade. O documento faz 

uma interpretação, a meu ver, muito rasteira das possibilidades e potencialidades dos meios, 

chegando  inclusive  a  afirmar  que  ―os  meios  de  comunicação  reúnem  os  homens  de  nosso 
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tempo, como que em uma mesa-redonda, para o convívio fraterno e a ação comum‖ 

(COMMUNIO ET PROGRESSIO..., [1971] 2003, p. 90). O deslumbramento afirmado por 

Marques de Melo (1985) torna-se bem evidente. 

No final do documento, a Igreja reafirma as considerações já apresentadas no Inter 

Mirifica sobre a criação de comissões e organismos no âmbito nacional e diocesano para o 

trabalho com os meios de comunicação. Além da preparação dos membros da Igreja para o 

relacionamento  com  a  comunicação,  é  sugerido  que  ―os  bispos  empenhem-se,  com  a 

colaboração de sacerdotes e leigos, no trabalho apostólico no domínio da comunicação social‖ 

(COMMUNIO  ET  PROGRESSIO...,  [1971]  2003,  p.  130).  ―A  Communio  et  Progressio 

ressalta que a comunicação social é um elemento que articula qualquer atividade da Igreja, 

reconhecendo a legitimidade da formação da opinião pública dentro dela‖ (PUNTEL, 2012, 

p.16). 

Na conclusão, a Igreja reconhece que ali foram traçadas apenas algumas linhas gerais 

de ação, tendo em vista que ―[...] a atual situação da comunicação social não permite descer a 

muitos pormenores‖ (COMMUNIO ET PROGRESSIO..., [1971] 2003, p. 134). Segundo 

Puntel (2010, p.49), o documento representa um avanço positivo, mas também apresenta 

várias ambiguidades. Por outro lado, o discurso adotado no texto vai muito além do 

entendimento apresentado no Inter Mirifica, no qual os meios de comunicação eram vistos 

como um perigo. Em Communio et Progressio, os meios são uma força benéfica, fugindo 

também de uma abordagem puramente moralista. 

Ninguém duvida que, em muitos setores da vida moderna, se verificou uma 

decadência moral, que preocupa todos os homens de boa vontade. É fácil ver 

sinais desta decadência em todos os meios de comunicação social; mas que 

parte desempenharam concretamente neste processo? [...] No entanto, não se 

lhes pode exigir que deixem de manifestar a vida e os costumes da sociedade 

atual (COMMUNIO ET PROGRESSIO..., [1971] 2003, p. 92). 

 

Um aspecto central foi deixado de lado na construção do documento, a intrínseca 

relação dos meios de comunicação com a economia e com a política. Temos mais uma prova 

desse sentimento de deslumbramento e ingenuidade pelo qual a Igreja foi tomada neste 

período, no que tange a comunicação. A fase seguinte, intitulada reviravolta, configura-se de 

maneira mais ampla, resgatando aspectos interessantes de diversos momentos da relação 

Igreja-Comunicação, mas com marcas bem definidas de um pensamento mais crítico e 

estratégico. 

 
1.1.4 Reviravolta 
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Essa quarta fase é fortemente marcada pela superação de algumas das convicções que 

a Igreja tinha anteriormente sobre os meios de comunicação, apontando para um agir mais 

crítico e estratégico. 

Revela uma ―redescoberta da comunicação, em toda a sua plenitude‖. 

Acontece, então, a superação do ―deslumbramento ingênuo‖. A Igreja adota 

uma postura crítica, iniciada por repensar a comunicação e por deixar de 

―acreditar que a tecnologia pode resolver os problemas da ação evangélica‖ 

(PUNTEL, 2008, p. 130). 

 

Diversos documentos da Igreja Católica sobre comunicação são compreendidos dentro 

dessa fase: Orientações sobre a formação de futuros sacerdotes para o uso dos instrumentos 

de comunicação social (1986); Pornografia e violência nas comunicações sociais: uma 

resposta pastoral (1989); Critérios de colaboração ecumênica e interreligiosa nas 

comunicações sociais (198); Aetatis Novae (1992); Ética da publicidade (1997); Ética nas 

comunicações sociais (2000); Ética na Internet (2002) e Igreja e Internet (2002) e Rápido 

desenvolvimento (2005). No entanto, vamos encontrar as marcar que delimitam essa 

reviravolta de pensamento da Igreja Católica, de forma mais clara, na encíclica Redemptoris 

missio, de 1990, escrita pelo Papa João Paulo II, cuja mensagem central é a missão da Igreja 

no mundo atual. 

Nesta encíclica, João Paulo II fala de novos areópagos, novos e modernos lugares de 

evangelização. O mundo da comunicação é entendido pelo pontífice como o primeiro lugar, o 

primeiro areópago dos tempos modernos. 

O primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, que está a 

unificar  a  humanidade,  transformando-a  —  como  se  costuma  dizer  —  na  ―aldeia 

global‖. Os meios de comunicação social alcançaram tamanha importância que são 

para muitos o principal instrumento de informação e formação, de guia e inspiração 

dos comportamentos individuais, familiares e sociais [...]. 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 a 

iniciativas de particulares ou de pequenos grupos, entrando apenas secundariamente 

na programação pastoral (REDEMPTORIS MISSIO..., [1990] 2008, p. 131). 

 

O  Papa  se  apropria  do  conceito  ―Aldeia  Global‖,  de  Marshall  McLuhan,  para 

exemplificar que, com o surgimento, desenvolvimento tecnológico e a popularização dos 

novos meios de comunicação, como a televisão e o telefone, o mundo se interligaria 

completamente, ampliando as possibilidades de evangelização dos povos. 

Para Puntel (2008), essa referência feita por João Paulo II é sinal de uma mudança na 

compreensão da relação  entre Igreja e os meios de comunicação. ―Trata-se, porém, de algo 

mais, um ir além: depois do período do uso (e do desprezo e rejeição por parte de alguns), 
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chegou o momento de adquirir mais profundamente a cultura e a linguagem dos media‖ 

(PUNTEL, 2008, p.132). 

Já é possível observar essa mudança apontada por Puntel (2008) no documento 

Orientações sobre a formação de futuros sacerdotes para o uso dos instrumentos de 

comunicação social12, de 19 de março de 1986, editado e publicado pela Congregação para a 

Educação Católica, pois apresenta uma postura mais crítica e estratégica sobre os meios. Esse 

documento é o sétimo de uma lista de uma série de nove guias13 sobre áreas específicas da 

formação dos novos padres, que foi produzido pela Congregação para a Educação Católica, a 

fim de incentivar a prática das atualizações sugeridas nos documentos do Concílio Vaticano 

II. 

Portanto, com o tempo, aos poucos, inventou meios e veículos de 

comunicação sempre mais aptos a superar os limites originais de espaço e de 

tempo, até empregar, com o sempre rápido desenvolvimento tecnológico, 

uma comunicação mundial e instantânea de toda a humanidade pelos meios 

de comunicação social, que hoje se integram numa muito abrangente 

tele(infor)mática (ORIENTAÇÕES..., [1986] 2003, p. 139). 

 

De modo geral, a publicação apresenta uma perspectiva bastante semelhante a dos 

documentos anteriores sobre os meios de comunicação. Trecho de documentos com Vigilante 

Cure (1936), Miranda Prorsus (1957), Inter Mirifica (1963) e Comumunio et Progressio 

(1971) são recorrentes no texto. No entanto, é interessante observar como foi apresentado no 

documento os níveis de formação para os novos padres sobre os meios de comunicação. Os 

apontamentos se desenvolvem em torno de três níveis, sendo eles: 1) Básico, que diz respeito 

à formação do receptor; 2) Pastoral, com foco na formação para o bom uso técnico dos meios; 

e 3) Especializado, no estudo e na formação sobre os meios (ORIENTAÇÕES..., [1986] 2003, 

p. 144). Cada um desses níveis é tratado de maneira aprofundada no item 3 do documento. 

O texto traz um discurso mais atualizado e contextualizado. Os meios de comunicação, 

por exemplo, são chamados de mass media, termologia típica da época. Os responsáveis pela 

formação dos novos padres são convocados a investir em uma formação para os mas media, 

que possibilite aos sacerdotes a compreensão das influências dos meios na vida e nas relações 

 

12 
A publicação dessas orientações é um desdobramento do documento Ratio fundamentalis instituionis 

sacerdotalis, lançado pela Congregação para a Educação Católica, em 1971, que se tornou uma espécie de plano 

base para a formação dos padres. Esse documento se constituiu como uma plataforma de referência fundamental 

para todos os programas de formação nos seminários e nas casas religiosas das diversas dioceses e congregações 

pelo mundo. 
13 

O conjunto destas publicações é composto por: O estudo da filosofia (1972); A formação ao  celibato 

sacerdotal (1974); A formação jurídica (1975); A formação teológica (1979); A formação litúrgica (1979); 

Vários aspectos da formação espiritual (1980); Orientações sobre a formação de futuros sacerdotes para o uso 

dos instrumentos de comunicação social (1986); O estudo e o ensino da doutrina social da Igreja (1988); e O 

estudo dos Padres da Igreja (1989). 
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das pessoas e, além disso, o conhecimento dos aspectos técnicos de cada meio específico de 

comunicação. 

Dois documentos também foram importantes neste contexto e marcam a relação 

Igreja-Comunicação nos anos 80, Pornografia e violência nas comunicações sociais: uma 

resposta pastoral (1989) e Critérios de colaboração ecumênica e inter-religiosa nas 

comunicações sociais (1989), ambos do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. 

Oportunamente, o Pontifício Conselho lançava documentos sobre temáticas relevantes e 

emergentes na área da comunicação. 

Essa não foi a primeira vez que a temática da pornografia, da violência e do 

ecumenismo e a sua relação com os meios de comunicação foram tratados em documentos 

oficiais da Igreja Católica. Porém, a publicação de documentos específicos sobre a temática 

nos faz perceber que a Igreja, de fato, foi amadurecendo seu pensamento e comportamento 

com relação aos meios de comunicação. 

O documento sobre pornografia e violência consistia um verdadeiro levantamento 

sobre a mudança nos valores humanos e os graves efeitos da pornografia e da violência nos 

indivíduos e a sociedade. A Igreja Católica ilustrava esses efeitos e indicava as causas 

principais do problema, propondo soluções. 

A propagação da pornografia e da violência através dos meios de 

comunicação ofende os indivíduos e a sociedade e cria um problema urgente 

que exige respostas realistas dos indivíduos e da comunidade. O direito 

legítimo à liberdade de expressão e à troca livre de informação deve ser 

respeitado, mas, ao mesmo tempo, deve ser respeitado o direito de cada um, 

das famílias e da sociedade, à privacidade pública e à proteção dos valores 

fundamentais da vida (PORNOGRAFIA..., [1989] 2003, p. 168). 

 

Essa é e sempre será uma temática muito cara para a Igreja Católica. Qualquer questão 

relacionada à sexualidade humana é sempre interpretada única e exclusivamente do ponto de 

vista moral católica. Por isso, no documento, a Igreja busca distribuir a responsabilidade para 

com o combate e controle dos problemas da pornografia e da violência. São sete setores 

responsáveis pelo enfrentamento: os meios de comunicação; os pais; os educadores; os 

jovens; o público; as autoridades civis; a Igreja e os grupos religiosos. Em sua conclusão, a 

Igreja convoca para um diálogo com os meios de comunicação, a fim de não repetir a postura 

de censura e repressão. 

Essa postura de abertura para o diálogo é retomada no documento Critérios de 

colaboração ecumênica e inter-religiosa nas comunicações sociais, do Pontifício Conselho 

para as Comunicações Sociais, publicado em 4 de outubro de 1989. Ousaríamos, dizer que a 
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Igreja, neste ponto, está mais interessada em combater o movimento de desreligiosidade 

vivido pela sociedade da época do que efetivamente um diálogo ecumênico. 

A colaboração ecumênica pode verificar-se em todos os campos da 

comunicação social que, de per si, já é um testemunho oferecido ao mundo. 

Considerando-se que os meios de comunicação ultrapassam os limites 

normais de espaço e de tempo, esta colaboração poderá, ao mesmo tempo, 

ser exercida no plano local, regional e internacional (CRITÉRIOS..., [1989] 

2003, p. 177). 

 

O documento destaca alguns critérios que devem ser levados em consideração para 

que se estabeleça a colaboração interreligiosa nos meios de comunicação. O texto é bastante 

conciso. Com apenas 23 artigos, a proposta central é incentivar um diálogo e uma colaboração 

com outras igrejas cristãs, para salvaguardar os valores cristãos e a própria referência cristã na 

sociedade. 

Outro documento que tem grande significado nesta fase da relação Igreja- 

Comunicação é a instrução pastoral Aetatis Novae, lançada pela Pontifícia Comissão para os 

Meios  de  Comunicação  Social,  em  22  de  fevereiro  de  1992.  Para  Dariva,  ―o  texto  não 

apresenta uma fluidez como a primeira Instrução Pastoral e muitas coisas parecem ser 

repetitivas ou simplesmente transcritas de documentos anteriores‖ (2003, p.183). Essa atitude 

de construir um documento com base em outros já publicados pode ser entendida com uma 

maneira de manter a mesma linguagem e conceitos apresentados anteriormente, atualizando 

apenas alguns pontos. 

Os próprios autores de Aetais Novae afirmam, na introdução do documento, que 

consideram que ―os princípios e as ideias destes documentos conciliares e pós-conciliares têm 

valor permanente nos tempos‖ (AETATIS NOVAE..., [1992] 2003, p.185). O documento faz 

referência ao contexto cultural e social, sinalizando considerações também sobre o contexto 

político e econômico em que os meios de comunicação estão inseridos. 

A mudança que se dá hoje nas comunicações implica, mais que uma simples 

revolução técnica, a transformação completa de tudo o que é necessário à 

humanidade para compreender o mundo que a envolve e para verificar e 

expressar a percepção dele (AETATIS NOVAE..., [1992] 2003, p.187). 

 

Sobre as ligações que se estabelecem entre os meios de comunicação e as estruturas 

políticas  de  cada  nação,  o  documento  afirma:  ―As  estruturas  econômicas  das  nações  estão 

dependentes dos sistemas de comunicação contemporâneos. Considera-se geralmente como 

necessário ao desenvolvimento econômico e político do Estado‖ (AETATIS NOVAE..., 

[1992] 2003, p.188). 
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No documento, o Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais tenta delimitar o 

papel das comunicações, apresentando algumas das possibilidades e dos campos de uso dos 

meios de comunicação na missão evangelizadora da Igreja: 1) a serviço do homem e das 

culturas, promovendo a unidade e a compreensão mútua; 2) a serviço do diálogo com o 

mundo atual. A Igreja precisa comunicar-se com o mundo, com diversos povos das mais 

distintas culturas; 3) a serviço da comunidade humana e do progresso social. A utilização dos 

meios de comunicação para a propagação do evangelho, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade humana; 4) a serviço da comunhão eclesial, 

garantindo pelo uso dos meios de comunicação o direito de fala e expressão a todos os 

membros da comunidade; e 5) a serviço de uma nova evangelização. Os meios de 

comunicação tornam-se imprescindíveis para a evangelização e para a catequese. 

A  Igreja  faz  um  apanhado  das  diversas  realidades  entendidas  como  ―sombras‖  nos 

meios de comunicação, bem como a constante necessidade de se rever e avaliar criticamente 

os meios de comunicação e seus produtos, observando seus impactos e interferências na 

cultura. Como principal mácula dos meios de comunicação, o documento destaca a falta de 

solidariedade e incentivo ao desenvolvimento integral da sociedade. Para a Igreja, o 

materialismo, o consumismo e a secularização falam mais alto nas produções e na própria 

estrutura organizacional dos meios. O direito à informação e às políticas de comunicação 

também é questionado no documento. 

É evidente que, a este respeito, alguns problemas são o fruto de políticas e 

estruturas particulares dos meios de comunicação: citamos, a título de 

exemplo, o fato de ser recusado, a certos grupos ou classes, o acesso aos 

meios de comunicação, a redução sistemática do direito fundamental à 

informação em alguns lugares, a extensão da autoridade que algumas elites 

econômicas, sociais e políticas exercem nos meios de comunicação 

(AETATIS NOVAE..., [1992] 2003, p.196). 

 

Após a publicação de Aetatis Nova, em 1992, a Igreja lançou três documentos que 

tinham a ética como temática principal: Ética da publicidade (1997), Ética nas comunicações 

sociais (2000) e Ética na Internet (2002), todos produzidos pelo Conselho Pontifício para as 

Comunicações Sociais. 

A primeira publicação destaca a preocupação da Igreja Católica com os rumos da 

publicidade na sociedade, chamando a atenção dos cristãos envolvidos nessa área a não se 

esquecerem do seu compromisso de promover o progresso autêntico e integral dos homens e 

da  sociedade  de  modo  geral.  ―A  informação  midiática  está  a  serviço  do  bem  comum.  A 

sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na 

solidariedade‖ (ÉTICA NA PUBLICIDADE [1997] 2003, p.209). 
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O   Conselho   Pontifício   para   as   Comunicações   Sociais   também   ressalta   ―as 

contribuições positivas que a publicidade pode oferecer e que, por outro lado, não deixa de 

oferecer‖ (ÉTICA NA PUBLICIDADE [1997] 2003, p. 210). Um debate importante que o 

documento retoma é a questão em torno da afirmação de que a publicidade é um reflexo dos 

comportamentos e valores culturais da sociedade. Sobre esse ponto, a Igreja concorda que ―a 

publicidade e os mass media em geral têm a função dum espelho. Mas, num sentido mais 

amplo, este espelho contribui para modelar a realidade que reflete e, por vezes, projeta uma 

imagem deformada‖ (ÉTICA NA PUBLICIDADE [1997] 2003, p. 211). 

Mais uma vez a Igreja Católica ignora a dimensão política e economia dos meios de 

comunicação de massa, apelando para o bom senso, senso crítico e de compromisso com o 

desenvolvimento que não existe. Ao final do texto, são apresentadas propostas e medidas que 

podem ser adotadas para tornar a publicidade um bem comum para a sociedade. 

O segundo documento da tríade tem seu foco sobre a ética nas comunicações sociais 

de modo geral. O texto traz considerações bastante pertinentes sobre aspectos éticos que, 

muitas vezes, os meios de comunicação deixam de exercer, mas novamente a Igreja constrói 

seu discurso quase que exclusivamente sobre os princípios morais e éticos individuais, 

esquecendo que existe uma lógica de produção de sentido por trás de todos os produtos 

apresentados nos meios de comunicação, que muitas vezes ultrapassam os princípios 

individuais.  ―Embora  os  atos  de  comunicação,  com  frequência,  tenham  consequências 

involuntárias, são as pessoas que escolhem usar os mass media para finalidades positivas ou 

negativas, de modo reto ou incorreto‖ (ÉTICA NAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS [2000] 

2003, p. 229). 

De modo geral o documento proporciona uma reflexão sobre abordagens bíblicas que 

podem nortear as boas práticas na comunicação, fornecendo, neste sentido, alguns princípios 

éticos. 

A abordagem da Igreja aos meios e comunicação social é fundamentalmente 

positiva, encorajadora. Ela não se limita simplesmente a julgar e condenar; 

pelo contrário, considera que esses instrumentos são não só produtos do 

gênio humano, mas também grandes dádivas de Deus e verdadeiros sinais do 

tempo (ÉTICA NAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS [2000] 2003, p.231). 

 

Na conclusão do texto, a Igreja faz apontamentos muito pertinentes sobre a 

constituição das relações e interações humanas dentro da nova cultura criada pelas tecnologias 

de comunicação, particularmente com o desenvolvimento da internet. ―A comunicação social 

pode reunir as pessoas em comunidades de simpatia e de interesse comum. [...] também 
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podem ser usados para separar e isolar‖ (ÉTICA NAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS [2000] 

2003, p. 248). 

Dois anos após a publicação de Ética nas comunicações sociais (2000), o Conselho 

Pontifício para as Comunicações Sociais lança um documento com reflexões sobre os 

princípios éticos que devem nortear o uso da internet, Ética na Internet (2002). ―O documento 

está dividido em partes conteudísticas, que oferecem aspectos de relevância quanto à reflexão 

sobre os princípios éticos e sugestões para alcançar determinações, inclusive regulamentares, 

em vista do bem comum‖ (PUNTEL, 2012, p.18). 

A primeira afirmação do documento demostra o quanto a Igreja Católica tem evoluído 

na sua reflexão sobre os meios de comunicação, o que só confirma nossa hipótese de que essa 

é  a  fase  da  reviravolta  do  pensamento  da  instituição.  ―A  mudança  que  se  dá  hoje  nas 

comunicações implica, mais que uma simples revolução técnica, a transformação completa de 

tudo o que é necessário para compreender o mundo que a envolve e para verificar e expressar 

a percepção do mesmo‖ (ÉTICA NA INTERNET [2002] 2003, p.269). 

Na sequência, o documento ainda traz uma segunda afirmação de bastante peso e que 

nos faz compreender de que lugar a Igreja olha a internet. ―Os novos meios de comunicação 

são instrumentos poderosos para o enriquecimento educativo e cultural, para a atividade 

comercial e a participação política, para o diálogo e a compreensão interculturais‖ (ÉTICA 

NA INTERNET [2002] 2003, p.269). Ao mesmo tempo que a Igreja reconhece abertamente 

todas essas potencialidades dos novos meios de comunicação, ela também chama a atenção 

para  o  fato  de  que  esses  meios  podem  ser  usados  ―para  explorar,  manipular,  dominar  e 

corromper‖ (ÉTICA NA INTERNET [2002] 2003, p.270). Aqui, coloca-se a questão ética e a 

Igreja continua a manter seu discurso sobre a função primeira dos meios de comunicação, que 

é de promover o desenvolvimento integral das pessoas. 

Assim como acontece com os outros meios de comunicação, a pessoa e a 

comunidade dos indivíduos são centrais para uma avaliação ética da Internet. 

Em relação à mensagem comunicada, ao processo de comunicação e às 

questões de estrutura e de sistema no campo das comunicações, ‗o principio 

ético fundamental é este: a pessoa e a comunidade humana são a finalidade e 

a medida do uso dos meios de comunicação social; a comunicação deveria 

fazer-se de pessoa a pessoa, para o desenvolvimento integral das mesmas‘ 

(ÉTICA NA INTERNET [2002] 2003, p.270). 

 

O texto do documento é composto de uma introdução geral, com considerações sobre  

a internet, uma descrição das áreas de preocupação da Igreja acerca da internet, além de 

recomendações pastorais e conclusão. Segundo Puntel (2012), o documento enfatiza em suas 
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conclusões algumas recomendações, em termos de responsabilidade, que elencamos 

sumariamente a seguir: 

 Dos usuários da internet, para um uso ponderado e disciplinado; 

 Dos pais, na orientação dos filhos; 

 Da escola, formação para discernir o uso da internet como educação 

(incluído não apenas a formação da capacidade técnica, introdução à 

informática [...], mas capacidade de avaliação do conteúdo) (PUNTEL, 

2012, p. 23). 

 

No mesmo dia e ano em que foi publicado o documento Ética na Internet, o Conselho 

Pontifício para as Comunicações Sociais lançou outro documento intitulado Igreja e Internet. 

Um  texto  muito  positivo,  no  qual  a  Igreja  afirma  que  a  internet  ―está  contribuindo  para 

promover transformações revolucionárias no comércio, na educação, na política, no 

jornalismo e nas relações transnacionais e interculturais‖ (IGREJA E INTERNET [2002] 

2003, p. 254). 

Para Puntel (2010), a Igreja estava decida a entrar no novo milênio, buscando 

desenvolver um diálogo com a nova cultura midiática em que vive a sociedade 

contemporânea.  ―A  Igreja  avança,  empreendendo  novos  caminhos  para  a  evangelização, 

traçando diretrizes renovadas que orientam suas pastorais eclesiais. Iniciando pela escuta aos 

‗sinais dos tempos‘, pela valorização da continuidade da obra da criação através das 

invenções da inteligência humana‖ (PUNTEL, 2010, p.58). 

Esse documento está organizado em três partes. Na introdução, uma contextualização 

importante sobre o interesse da Igreja Católica com relação aos meios de comunicação e um 

pouco da trajetória percorrida neste sentido. Esse tópico também é fortemente marcado por 

citações de diversos outros documentos da instituição sobre a temática. 

O item seguinte do documento é intitulado Oportunidades e desafios. Aqui, a Igreja 

reconhece a necessidade de se aprofundar nos estudos, para, de fato, compreender a Internet. 

―Isso é necessário a fim de que ela possa comunicar-se eficazmente com os indivíduos – de 

modo especial com os jovens – que se encontram mergulhados na experiência desta nova 

tecnologia, e também com relação a fazer bom uso da mesma‖ (IGREJA E INTERNET  

[2002] 2003, p.257). 

No que tange ao item três, Recomendações e Conclusão, vamos encontrar orientações 

da Igreja para seis grupos específicos: 1) aos líderes da Igreja; 2) aos agentes pastorais; 3) aos 

educadores e catequista; 4) aos pais; 5) às crianças e aos jovens; e 6) a todas as pessoas de boa 

vontade. Em suma, são palavras de encorajamento e incentivo. 

[...] que as pessoas, em todos os âmbitos da Igreja, lancem mão da Internet 

de maneira criativa, para assumirem as responsabilidades que lhes cabem e 
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para ajudarem a Igreja a cumprir a sua missão. Na perspectiva das inúmeras 

possibilidades apresentadas pela Internet, não é aceitável hesitar 

timidamente, por medo da tecnologia ou por algum outro motivo (IGREJA E 

INTERNET [2002] 2003, p.262). 

 

Passaram-se cerca de três anos para que a Igreja Católica lançasse outro documento 

sobre comunicação. Foi então que o Papa João Paulo II publicou, no dia 24 de janeiro de 

2005, a carta apostólica Rápido desenvolvimento. Essa foi a última carta do pontífice, pois, 

pouco  mais  de  três  meses  depois,  ele  faleceu.  ―Numa  tonalidade  positiva  a  respeito  das 

comunicações sociais, o Papa demostra estar consciente do rápido desenvolvimento das 

tecnologias no campo da mídia e retoma o pensamento do Magistério da Igreja sobre a 

comunicação‖ (PUNTEL, 2012, p.24). 

Em seu texto, João Paulo II recupera a reflexão e o caminho percorrido pela Igreja 

Católica desde a publicação do decreto conciliar Inter Mirifica. São quarenta anos em que a 

instituição manteve uma fidelidade progressiva no seu entendimento sobre a comunicação. 

Como referência a esse processo, o pontífice destaca as palavras do Papa Paulo VI no 

documento Evangelii Nuntiandi, no qual afirma que a Igreja ―se sentiria culpável diante do seu 

Senhor se não usasse estes poderosos meios‖ (O RÁPIDO... [2005] 2012, p.25). 

Talvez a maior contribuição dessa última carta do papa polonês seja a convocação para 

que a Igreja amplie a sua compreensão sobre a utilização e presença da mensagem cristã nos 

meios de comunicação, pois, segundo ele, a Igreja ―não está chamada unicamente a usar os 

mass media para difundir o Evangelho, mas, hoje, como nunca, é chamada também a integrar 

a mensagem salvífica na ‗nova cultura‘ que os poderosos instrumentos da comunicação criam 

e amplificam‖ (O RÁPIDO... [2005] 2012, p.25). 

Puntel (2012) afirma que ―a visão positiva de João Paulo II a respeito da comunicação, 

entretanto, vem acompanhada do incentivo para usar os meios ‗com o gênio da fé e na 

docilidade à luz do Espirito Santo‘ (n.6), a fim de criar vínculos de comunhão entre o povo e 

Deus‖ (p.27). Em geral, o pontífice convoca a Igreja para o amadurecimento do seu 

pensamento e prática com os meios de comunicação, como forma de se estabelecer uma 

renovação pastoral neste campo. 

Destacamos também a eminente preocupação do pontífice com a finalidade do uso dos 

meios de comunicação e também com uma atenção pastoral que a Igreja deve dar aos 

profissionais  da  comunicação.  ―Com  frequência,  estes  homens  e  mulheres  encontram-se 

perante pressões particulares e dilemas éticos [...]; muitos deles ‗sentem o desejo sincero de 

conhecer e praticar o que é justo no campo ético e moral‘ e esperam da Igreja orientações e 

apoio‖ (O RÁPIDO... [2005] 2012, p.28). 
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João Paulo II dirigiu-se, também, às pessoas que trabalham com comunicação, nos 

seus  diversos  meios.  ―Não  tenhais  medo!  Não  tenhais  medo  das  novas  tecnologias!  Elas 

incluem-se ‗entre as coisas maravilhosas‘, ‗Inter Mirifica‟, que Deus pôs à nossa disposição, 

para as descobrirmos, usarmos, fazer conhecer a verdade‖ (O RÁPIDO... [2005] 2012, p.30). 

A publicação desse texto representa o último legado de João Paulo II à humanidade, 

particularmente aos comunicadores. 

Depois de João Paulo II, a Igreja Católica teve dois pontífices, Bento XVI e Francisco, 

ambos não lançaram documento específico sobre comunicação; somente as mensagens por 

ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado anualmente pelos 

católicos, a pedido do Concílio Vaticano II. 

O Papa Francisco, no entanto, iniciou um processo bastante revolucionário com 

relação aos meios de comunicação e as instituições desse setor no Vaticano. No dia 27 de 

junho de 2015, ele anunciou a criação da Secretaria para a Comunicação da Santa Sé, órgão 

que iniciou suas funções, oficialmente, no dia 29 de junho de 2015, tendo como sede 

provisória o Palácio Pio, na Cidade do Vaticano. 

O atual contexto comunicativo, caracterizado pela presença e pelo 

desenvolvimento dos meios de comunicação digitais, pelos fatores da 

convergência e da interatividade, exige uma revisão do sistema informativo 

da Santa Sé, comprometendo-a numa reorganização que, valorizando aquilo 

que ao longo da história se desenvolveu no interior da estrutura da 

comunicação da Sé Apostólica, proceda decididamente rumo a uma 

integração e gestão unitária. 

Por estes motivos, determinei que todas as realidades que, de vários modos, 

até hoje se ocuparam da comunicação, sejam reunidas num novo Dicastério14 

da Cúria Romana, que será denominado Secretaria para a Comunicação. 

Desta forma, o sistema comunicativo da Santa Sé responderá cada vez 

melhor às exigências da missão da Igreja (CARTA..., 2015). 

 

A Secretaria consiste em um órgão para gerenciar toda a comunicação da Santa Sé, 

articulando o Centro Televisivo Vaticano, a Libreria Editrice Vaticana, o L'Osservatore 

Romano, o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, a Rádio Vaticano, a Sala de 

Imprensa da Santa Sé, o Serviço Fotográfico, o Serviço Internet do Vaticano, a Tipografia 

Vaticana, o site institucional da Santa Sé e o serviço redes sociais do Sumo Pontífice. Trata-se 

de um verdadeiro processo de reforma de todo o sistema de comunicação do Vaticano, como 

se pode verificar no conteúdo da Carta Apostólica de Francisco sobre a instituição da 

Secretaria para a Comunicação: 

 
 

14 
É o nome para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Entre os 

dicastérios estão: a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, conselhos, ofícios, 

comissões e comités. 
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Art. 1 – No Dicastério, segundo quanto foi apresentado pela Comissão dos 

Meios de Comunicação do Vaticano, instituída a 30 de Abril de 2015, 

confluirão segundo os tempos estabelecidos, os seguintes Organismos: 

Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais; Sala de Imprensa da 

Santa Sé; Serviço de Internet do Vaticano; Rádio Vaticano; Centro 

Televisivo do Vaticano; L‘Osservatore Romano; Tipografia do Vaticano; 

Serviço Fotográfico; Libreria Editrice Vaticana. 

Art. 2 – Tais organismos, a partir da data de publicação do presente Motu 

Proprio, deverão dar continuidade às próprias atividades, mas seguindo as 

indicações dadas pela Secretaria para a Comunicação. 

Art. 3 - O novo Dicastério, de acordo com a Secretaria de Estado, assumirá 

o site da web institucional da Santa Sé: www.vatican.va e o serviço de 

Twitter do Sumo Pontífice: @pontifex. 

Art. 4 - A Secretaria para a Comunicação dará início às suas funções no dia 

29 de Junho de 2015, tendo como sede provisória: Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 

00120 — Cidade do Vaticano. (CARTA..., 2015). 

 

O novo órgão é conduzido por Mons. Dario Edoardo Viganò, padre católico, de 54 

anos de idade, oriundo da diocese de Milão e que se destacou como pesquisador da interface 

Comunicação e Religião na Itália, com estudos sobre Igreja e cinema na Diocese de Milão, e 

também como diretor do Centro Televisivo Vaticano (CTV), função que ocupou até ser 

nomeado prefeito da Secretaria. Viganò também é professor catedrático de Teologia da 

Comunicação, na Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma. 

O estatuto que define as atribuições da Secretaria para a Comunicação da Santa Sé foi 

publicado no dia 22 de setembro de 2016 e entrou em vigor em 1° de outubro de 2016, em 

caráter experimental, por três anos. O texto traz apontamentos no sentido da integração e 

gerenciamento unificado da comunicação da Igreja Católica. 

A Secretaria, segundo consta no Estatuto, trabalha em língua italiana e 

responde ―ao atual contexto comunicativo caracterizado pela presença e pelo 

desenvolvimento da mídia digital, pelos fatores da convergência e da 

interatividade‖.  Esse  novo  ecossistema  exige  uma  ―reorganização‖  dos 

órgãos vaticanos e das entidades relacionadas com a Santa Sé, face ―à 

integração e gestão unitária‖. (PUBLICADO..., 2016). 

 

A atual Secretaria de Comunicação está organizada da seguinte forma: Direção de 

Assuntos Gerais; Direção Editorial; Direção de Imprensa da Santa Sé; Direção de Tecnologia; 

e Direção de Teologia Pastoral. 

Art. 8 - A Direção de Assuntos Gerais é responsável, sob a orientação do 

Secretário: 

1º. o cuidado e a gestão dos assuntos comuns dos departamentos; 

2º. a administração, a organização e a formação de recursos humanos; 
3º. a administração, controle de gestão e desenvolvimento de procedimentos 

internos; 

4º. assuntos legais na contratação, relativo aos direitos de propriedade 

intelectual e, em geral, a proteção dos direitos dos escritos, a voz sobre as 

fotos e imagens de vídeo, bem como a proteção de posições legais, e tudo o 

mais necessário para as atividades da Secretaria de Comunicação, em 

http://www.vatican.va/
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conformidade com a legislação aplicável relativa à proteção dos direitos de 

autoria e sujeito às atuais competências da Secretaria de Estado, para as 

quais é necessária uma licença para continuar no campo de litígio. 

5º. a administração das atividades produtivas do Secretariado Técnico para a 

comunicação, a logística em relação à matéria própria, aquisição de bens e 

serviços, tendo em conta as prerrogativas do departamento competente; 

6º. coordenação de esforços e as participações internacionais de serviços e 

organismos ligados à Secretaria de Comunicação. 

Art. 9 – A Direção Editorial é responsável por: 
1º. o planejamento e coordenação de todas as linhas editoriais da 

responsabilidade da Secretaria de Comunicação; 

2º. o desenvolvimento estratégico de novas formas de comunicação; 

3º. a integração efetiva da mídia tradicional com o mundo digital, com 

atenção constante à dimensão universal da comunicação da Santa Sé. 

Art. 10 – A Direção de Imprensa da Santa Sé é responsável por: 

1º. publicar e divulgar anúncios oficiais dos atos do Sumo Pontífice ou das 

atividades da Santa Sé, seguindo as instruções da Secretaria de Estado. 

2º. receber e moderar coletivas de imprensa e briefings; responder 

oficialmente a perguntas de jornalistas sobre as atividades do Papa, de 

Departamentos da Cúria Romana e as outras organizações da Santa Sé ou do 

Vaticano, após consulta com o Secretário de Estado. 

Art. 11 – A Direção de Tecnologia é responsável por: 

1º. gestão integrada de plataformas e serviços de tecnologia necessários as 

atividades comunicativas da Secretaria de Comunicação e seu 

desenvolvimento para apoiar a evolução dos meios de comunicação da Santa 

Sé; 

2º. pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para manter o ritmo 

com a modernização tecnológica global; 

3º. a concepção de novos serviços e o desenvolvimento dos já existentes, 

com uma atenção constante à compatibilidade tecnológica da comunicação 

universal da Santa Sé, em relação às diferentes condições de 

desenvolvimento das Igrejas particulares; 

4º. a definição e implementação de processos que aderem aos regulamentos 

do Vaticano e internacionais no campo das tecnologias de informação e 

comunicação, bem como as melhores práticas da indústria. 

Art. 12 – A Direção de Teologia Pastoral é responsável por: 
1º. desenvolver uma visão teológica da comunicação em conteúdo adaptado 

do que se comunica; 

2º. promover as atividades pastorais do Papa, em palavras e imagens, e 

contextualizá-lo com conteúdo teológico favorável; 

3º. promover uma formação teológica e pastoral, tecendo uma rede com as 

Igrejas particulares e as associações católicas que operam no campo da 

comunicação; 

4º. sensibilizar o povo cristão a tornar-se consciente, especialmente por 

ocasião da celebração do Dia Mundial das Comunicações, a importância dos 

meios de comunicação, na promoção da mensagem cristã e do bem comum. 

(ESTATUTO..., 2016, tradução nossa). 

 

Interpretamos esse processo de reestruturação que está acontecendo na Cúria Romana 

como mais uma prova de que a Igreja Católica vive um momento de pensamento crítico e 

estratégico sobre a comunicação, o que caracteriza mais do que nunca uma reviravolta. 
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1.2 Comunicação da Igreja na América Latina15 

 

A Igreja Católica na América Latina é, sem dúvidas, cheia de peculiaridades, seja em 

virtude das diferenças culturais ou, ainda, pelas questões econômicas, políticas e sociais dos 

diversos países que formam o continente. Como os países latino-americanos são rotulados, em 

sua maioria, de países de terceiro mundo, a Igreja percebeu, em dado momento da história, 

que parte da responsabilidade pelo sentimento de descredito com relação aos países e povos 

latino-americanos passava também pelos meios de comunicação, que por sua vez retratavam 

os países a partir de influências econômicas e políticas, gerando quase sempre uma imagem 

distorcida da realidade desses povos. 

Neste sentido, acreditamos que a Igreja Católica na América Latina viveu períodos 

singulares no seu relacionamento com os meios de comunicação. Para melhor compreender as 

nuances dessa relação, no continente, subdividimos os principais momentos e suas 

características em cinco categorias: 1) De inimigos a aliados; 2) Entre vacilos e acertos; 3) 

Voz e vez do povo; 4) Mais do Mesmo, por ela mesma; e 5) Uma pastoral para a 

Comunicação. Com o passar dos anos, a instituição foi mudando seu pensamento e 

posicionamento sobre o papel da comunicação na vida da Igreja. 

Os cincos momento que elencamos é fruto da análise de cinco documentos produzidos 

pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), órgão da Igreja Católica destinado a 

congregar os bispos dos países latino-americanos, além de prestar serviços no âmbito da 

formação, pesquisa, reflexão, contato e comunhão às/das 22 Conferências Episcopais 

Nacionais que compõem o conselho. 

O CELAM é responsável por promover a Conferência do Episcopado Latino- 

Americano, que vem acontecendo desde sua criação em espaços de 11 a 15 anos, totalizando, 

até a produção deste estudo, cinco conferências: Rio de Janeiro (1955), Medellín (1968), 

Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

Parte dos conteúdos deste tópico do capítulo foram publicados pelo autor no artigo Comunicação para a 

libertação e participação: uma analise dos documentos das Conferências do Episcopado Latino-Americano, no 

XIII Congresso da Associação Latinoamericana de Investigadores da Comunicação (ALAIC), na Universidad 

Autónoma Metropolitana do México, em 2016. 
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Quadro 2 - Conferências do Episcopado Latino-Americano/Postura sobre a Comunicação16 

 

CONFERÊNCIA CIDADE/PAÍS ANO SOBRE COMUNICAÇÃO 

I Conferência do Episcopado 

Latino-Americano 

Rio de Janeiro 

Brasil 

1955 A comunicação deixa de ser vista 

como inimiga e passa a ser 

considerada aliada da Igreja na 

evangelização. Começa-se a 

incentivar a formação para a 
comunicação. 

II Conferência do Episcopado 

Latino-Americano 

Medellín 

Colômbia 

1968 A Igreja apresenta certo 

deslumbramento sobre os meios  

de comunicação. Com alguns 

vacilos e acertos no entendimento 

sobre os meios de comunicação 
social. 

III Conferência do Episcopado 

Latino-Americano 

Puebla 

México 

1979 A comunicação social é vista 

como alternativa para o processo 

de desenvolvimento da América 

Latina. Incentiva-se a abertura dos 

meios próprios da Igreja para o 

povo e a comunicação do próprio 

povo. 

IV Conferência do Episcopado 

Latino-Americano 

Santo Domingo 

Republica 

Dominicana 

1992 De modo geral, a comunicação é 

tratada a partir de outros 

documentos já publicados pela 

Igreja, soando como mais do 

mesmo. No entanto, a relação da 

comunicação com a cultura e suas 
influências é mencionada. 

V Conferência do Episcopado 

Latino-americano e do Caribe 

Aparecida 

Brasil 

2007 A Igreja reforça a perspectiva de 

um trabalho pastoral da 

comunicação social, que leve em 

consideração a revolução 

tecnológica, especialmente a 

internet. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

As conferências gerais são espaços em que o episcopado pode analisar a vida e a 

caminhada da Igreja Católica em seus países, identificando questões comuns e buscando, no 

coletivo, soluções e ações pastorais para essas questões. O Papa é quem convoca essas 

conferências, a partir da solicitação dos bispos. É o pontífice quem aprova o tema, o local e o 

documento final produzido pelo episcopado. Esses documentos lançados ao final de cada 

conferência que analisamos e tomamos como ponto de partida para pensar os momentos da 

relação Igreja-Comunicação na América Latina. 

 

 
 

16 
Classificamos os documentos publicados pelo Conselho Episcopal Latino-Americano sobre Comunicação 

Social a partir de uma revisão bibliográfica de autores como Peruzzo (1998 – 2010), Marques de Melo (1981 – 

1985), Dariva (2003) e Puntel (2010). 
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O Papa também faz a abertura da conferência e, com o seu discurso inaugural, orienta 

os rumos dos debates e reflexões dos bispos. Essa presença marcante do pontífice no processo 

pode ser entendida como uma maneira de garantir a unidade da Igreja na América Latina com 

a Igreja de Roma, já que a proposta da conferência é justamente definir as ações da Igreja 

nesses países, como base em maior aproximação às identidades culturais e às necessidades e 

peculiaridades locais. 

 
1.2.1 De inimigos a aliados 

 

Esse é o momento em que a Igreja Católica começa a superar a postura de censura e 

repressão que adotava anteriormente e passa a enxergar nos meios de comunicação 

possibilidades para a própria instituição. Neste contexto, acontece a I Conferência do 

Episcopado Latino–Americano, realizada em 1955, no Rio de Janeiro, tendo como principal 

marca a criação do CELAM. 

Para Dariva (2003), naquele contexto, a Igreja estava preocupada com três pontos 

centrais: aumentar o clero, combater os adversários da Igreja e promover a sensibilidade da 

Igreja ante os problemas sociais. Porém, Manzatto (2006) aponta que a preocupação da Igreja, 

na época, era quase exclusivamente intraeclesiástica, afirmando, de modo um tanto 

apologético, a Igreja diante do mundo e das outras religiões. 

A comunicação surge, no documento final da I Conferência, destacada em quatro 

pontos: 1) incentivar as escolas de jornalismo para os padres e leigos; 2) usar o rádio para fins 

religiosos e educativos; 3) acompanhar os profissionais do rádio, em vista de uma sã formação 

dos ouvintes; e 4) cooperar para maior alcance da Rádio Vaticana (PRIMEIRA... [1955] 

2003). 

Esse documento é escrito no momento que antecede o Concilio Vaticano II, quando, 

segundo a categorização proposta por Marques de Melo (1985), a instituição vivia a fase da 

aceitação desconfiada, marcada fortemente por atitudes lentas e graduais de abertura. 

São as mudanças sociais que impulsionam novos posicionamentos da Igreja. De certa 

forma, os meios de comunicação foram entendidos, com o passar dos anos, como um 

instrumento para afirmação da Igreja e para combater os adversários da Igreja. Isso fica claro 

à medida que identificamos, no documento da I Conferência, orientações para a integração de 

jornais e rádios da Igreja, como uma maneira de fortalecimento da instituição. 

As contribuições desse documento da I Conferência são poucas e não tiveram 

expressividade no seio da Igreja latino-americana. 
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É bem verdade que o CELAM nasceu antes do Concílio, nos anos 50, e 

realizou sua primeira conferência-geral no Rio de Janeiro em 1955. Mas é 

verdade também que essa conferência-geral realizada no Rio não deixou 

marcas maiores na Igreja do continente a não ser a própria existência do 

CELAM (MANZATTO, 2006, p.3). 
 

Um cenário bastante diferente acontece com a conferência seguinte, a de 

Medellín/Colômbia, em 1968, e depois com as outras subsequentes. 

 

1.2.2 Entre vacilos e acertos 

 

Com uma postura mais atenda à vida do continente latino-americano, a II Conferência 

propõe uma transformação na Igreja. A preocupação com as mudanças sociais, culturais e 

econômicas na América Latina são o combustível para as reflexões dos bispos reunidos em 

Medellín, em 1968. 

Se a Conferência do Rio de Janeiro havia dito apenas algumas palavras sobre 

a situação de vida do povo e sobre a organização social, e isso no final do 

documento, Medellín faz o caminho inverso: parte da realidade social, serve- 

se do conhecido método ver-julgar-agir e aproxima a Igreja da vida do povo 

crente (MANZATTO, 2006, p.5). 

 

A II Conferência acontece sobre os efeitos do Concílio Vaticano II, que transforma a 

Igreja Católica em uma instituição ainda mais perto do povo e preocupada com as questões de 

ordem  social.  ―A  reflexão  dos  bispos  orientou-se  para  a  busca  de  forma  de  presença  mais 

intensa e renovada da Igreja na grande transformação da América Latina, à luz do Vaticano  

II‖ (DARIVA, 2003, p. 487). 

Diferente do documento do Rio de Janeiro, no documento de Medellín, a 

comunicação, além de ser mencionada em várias partes do texto, tem um capítulo inteiro de 

dedicado à questão, considerada vital para o trabalho pastoral da Igreja na América Latina. 

Percebemos, aqui, certo avanço no entendimento dos bispos sobre a temática. 

Porém, para Marques de Melo (1981), o documento tem avanços significativos no 

campo social e político, apesar de se manter vacilante em relação aos meios de comunicação. 

Tendo abandonado aquela posição de desconfiança ante as novas tecnologias 

de difusão coletiva, que marcou tantos outros documentos oficiais da Igreja 

Católica, os bispos caem em uma atitude de ingenuidade e deslumbramento 

(MARQUES DE MELO, 1981, p.11). 

 

A crítica feita por Marques de Melo é ancorada em trechos do documento, como, por 

exemplo:  ―As  observações  e  orientações  pastorais  que  mencionamos  põem  em  relevo  a 

importância que hoje ocupam os MCS; sem eles não se poderá obter a promoção do homem 

latino-americano e as necessárias transformações do continente‖ (SEGUNDA... [1968] 2003, 
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p.496). A Igreja demostra, explicitamente, sua esperança nos meios de comunicação, vistos 

como vetores da transformação social e econômica que tanto necessitavam os povos do 

continente. 

No entanto, a instituição também era consciente de que muitos dos meios de 

comunicação pertenciam ou estavam atrelados a grupos mais interessados em manter seu 

poder  ou  em  conservar  a  situação  que  lhes  fosse  mais  oportuna.  ―Todavia,  muitos  desses 

meios estão vinculados a grupos econômicos e políticos, nacionais e  estrangeiros, 

interessados em manter o status quo social‖ (SEGUNDA... [1968] 2003, p.492). 

O documento da II Conferência têm apontamentos significativos no que tange aos 

processos de educação e formação para o uso dos meios de comunicação. 

O trabalho de formação, no que se refere aos usuários da comunicação 

social, estender-se-á às pessoas de todas as condições sociais e de modo 

particular aos jovens, para que conheçam, valorizem e apreciem esses meios 

fundamentais pelos quais se expressa o mundo contemporâneo, 

desenvolvendo seu sentido crítico e sua capacidade de tomar 

responsavelmente suas próprias decisões (SEGUNDA... [1968] 2003, p. 

494). 

 

Outro trecho do documento que nos parece bastante oportuno é relacionado ao papel 

da comunicação social dentro da Igreja. 

Finalmente, a comunicação social é para a Igreja o meio de apresentar a este 

continente uma imagem mais exata e fiel de si mesmo, transmitindo ao 

grande público não apenas notícias relativas aos acontecimentos da vida 

eclesial e suas atividades, mas, sobretudo, interpretando os fatos à luz do 

pensamento cristão (SEGUNDA... [1968] 2003, p. 493). 

 

Aqui, interpela-nos uma discursão bastante atual, na América Latina e em todo o 

mundo, sobre a colonização dos meios de comunicação, inclusive os da própria Igreja, que 

são diretamente influenciados pelos acontecimentos da Europa e dos Estados Unidos. 

As mídias têm um papel fundamental como mediadoras entre os grupos 

sociais [...]. Ocorre que, com a colonização das mídias e a partidarização de 

interesses políticos e econômicos que as envolvem, elas não têm cumprido 

este papel (CUNHA, 2016, p.31). 

 

É neste contexto que surge a preocupação da Igreja em tornar sua comunicação 

efetivamente direcionada ao povo latino-americano, particularmente às suas minorias. Com a 

articulação do CELAM, as questões reais, dos âmbitos sociais, políticos e econômicos da 

América Latina, começam a ser discutidas pela Igreja e entram na pauta das prioridades da 

ação pastoral. Daí emerge a necessidade de uma comunicação que seja autêntica voz e 

produto da própria comunidade. 
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Essas questões relativas ao papel da Comunicação nos processos de libertação e 

participação dos povos latino-americanos são inauguradas na II Conferência. Mesmo a Igreja 

adotando uma posição ainda vacilante e talvez até ambígua, não se pode descartar alguns 

pontos com posicionamento mais crítico, que serão maturados e retomados, de forma mais 

coerente e embasada, no documento da III Conferência. 

 
1.2.3 Voz e vez do povo 

 

A III Conferência realizada em Puebla, em 1979, manteve o tom das reflexões da II 

Conferência, porém, deu passos significativos na aproximação ainda maior da Igreja com os 

pobres e com as questões sociais, aspectos que deram embasamento à Teologia da Libertação. 

Os 11 anos que separam a II Conferência da III foram fortemente marcados por esse processo 

que a Igreja na América Latina viveu de aproximação e envolvimento com as questões 

sociais. 

O período que vai de Medellín a Puebla corresponde à época do nascimento 

e início da sistematização da Teologia da Libertação, a reflexão teológica 

tipicamente latino-americana que, embora situada em seu contexto, teve 

repercussões mundiais. Influenciando na forma de fazer a teologia da Igreja 

no mundo inteiro e também nas perspectivas pastorais decorrentes dessa 

reflexão (MANZATTO, 2006, p.7). 

 

Avançava a Teologia da Libertação que trabalha com a aproximação fé-vida como 

caminho para viver o cristianismo; a opção e o compromisso com os pobres; e a ação política 

como alternativa de superar as injustiças sociais. A III Conferência foi marcada por essas 

questões, que nortearam os debates e as reflexões dos bispos latino-americanos, em sua 

maioria adeptos dessa nova corrente de pensamento. 

Todo esse painel de fundo, diretamente ligado às questões sociais, fez com que a 

Igreja assumisse uma postura menos ambígua, como apresenta Marques de Melo (1981). No 

que tange à comunicação, podemos considerar que houve avanço significativo no 

entendimento da temática por parte do episcopado. 

A Igreja supera aquela fase do deslumbramento ingênuo (que marcou 

sensivelmente a postura adotada em Medellín) e deixa de acreditar que a 

tecnologia pode resolver os problemas da ação evangélica. Adotando uma 

postura de avaliação crítica, ela começa a repensar a questão da  

comunicação (MARQUES DE MELO, 1985, p.63). 

 

A Igreja percebe que o atual modelo de comunicação, ao qual a própria instituição 

depositava uma fé cega, numa atitude de completo fascínio, não está a serviço do processo de 

transformação  social  da  América  Latina.  ―A  comunicação  social  está  condicionada  pela 
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realidade de nossos países e constituí, por sua vez, um dos fatores determinantes que mantém 

esta realidade‖ (TERCEIRA... [1979] 2003, p.500). 

[...] os meios de comunicação, do mesmo modo que funcionam como 

resultantes da ação social das forças que detêm a propriedade dos meios de 

produção, desenvolvem um trabalho de legitimação e sustentação da ordem 

vigente. Em outras palavras, são causa e consequência da realidade 

sociocultural (MARQUES DE MELO, 1981, p.14). 

 

O discurso dos bispos muda e começa-se a falar de meios para a comunicação e 

participação. Esse novo posicionamento representa, para autores como Marques de Melo 

(198) e Dariva (2003), um dos maiores avanços da Igreja no pensamento sobre a comunicação 

na América Latina e um dos maiores legados da III Conferência. 

[...] devemos denunciar o controle desses meios de comunicação social e a 

manipulação ideológica que exercem os poderes políticos e econômicos, que 

se empenham em manter o status quo e até em criar uma ordem nova de 

dependência-dominação (TERCEIRA... [1979] 2003, p.501). 

 

O documento está carregado de posicionamento crítico da Igreja, não só sobre os 

meios de comunicação, mas também sobre outros aspectos da vida dos povos latino- 

americanos, que estavam como interditados pelo modelo político, econômico e cultural vindo 

do Ocidente e difundido pelos meios de comunicação. A Igreja se propõe a fazer frente a esse 

modelo, dando voz a esses povos, usando, para isso, seus próprios meios de comunicação. 

Conhecida a situação de pobreza, marginalização e injustiça em que estão 

imersas grandes massas latino-americanas e de violação dos seus direitos 

humanos, a Igreja, no uso de seus próprios meios, deve ser cada dia mais a 

voz dos desamparados, apesar dos riscos que isto implica (TERCEIRA... 

[1979] 2003, p.505). 

 

Outro caminho de solução possível para reverter esse cenário é o resgate das ―práticas 

do cristianismo primitivo‖ (MARQUES DE MELO, 1985, p.63), incentivando a comunicação 

popular e comunitária. ―A Igreja passa a incentivar, a patrocinar, a respaldar experiências de 

comunicação do próprio povo‖ (MARQUES DE MELO, 1985, p.63). 

Mesmo   o   documento   chamando   de   ―meios   de   comunicação   grupal   (MCG)‖   e 

―pequenos meios‖ e não de comunicação popular e comunitária, encontramos na essência da 

proposta construída pela Igreja Católica grandes semelhanças na conceituação apresentada por   

Peruzzo   (2010,   p.   230).   ―Comunicação   popular   e   comunitária   refere-se   a   uma 

comunicação que vem do povo, que diz respeito ao povo‖. 

Para Peruzzo (1998), a Igreja Católica teve especial contribuição no desenvolvimento 

dos movimentos sociais. ―Quando de sua emergência, os movimentos sociais tiveram como 

grandes animadores membros das comunidades eclesiais de bases e de outros grupos ligados à 
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Igreja Católica, mas destacadamente daquela parcela identificada com a opção preferencial 

pelos pobres‖ (p. 52). 

O estímulo da Igreja para a criação dos meios populares de comunicação e a 

aproximação com os movimentos sociais é justamente para que aconteça o rompimento do 

silêncio do povo. A Igreja passa a entender que os grandes meios de comunicação têm 

influência sobre a vida das pessoas, exercendo uma postura de manipulação ideológica que 

favorece a manutenção da realidade social do continente. 

Os meios populares de comunicação apresentados no documento e mencionados por 

Marques de Melo (1985) têm sua origem na proposta de uma comunicação feita pelo povo e 

para o povo, para que sejam instrumentos de libertação e participação popular. Segundo 

Peruzzo (2010, p.230), a comunicação popular deve estar ―vinculada ‗às lutas do povo‘ por 

melhores condições de existência, pela emancipação dos setores oprimidos da sociedade e 

contribuir no desenvolvimento social‖. 

A  expectativa  da  Igreja  é  que  essa  comunicação  popular  e  comunitária  favoreça  ―a 

possibilidade do diálogo‖ (TERCEIRA... [1979] 2003, p. 504) e desperte no meio dos cristãos 

católicos um sentimento de pertença e compromisso. Os bispos destacam a necessidade de se 

manter  uma  linguagem  ―atualizada,  concreta,  direta,  clara‖  (TERCEIRA...  [1979]  2003,  p. 

504). Essa linguagem implica na aproximação ao vocabulário próprio do povo, das classes 

trabalhadoras, com o intuito de eliminar as barreiras e incompreensões. 

Essa publicação torna evidente que a Igreja deixou de pensar que os meios de 

comunicação poderiam solucionar todos os problemas da ação evangelizadora. Para Puntel 

(2010, p.123), esse é um aspecto bastante original e importante do documento.  ―[...] a Igreja, 

sem rejeitar os meios de comunicação, enfatiza o uso da comunicação popular ou 

comunicação de grupo como uma alternativa que leva em conta um processo dialógico e 

participativo de comunicação‖. 

 
1.2.4 Mais do Mesmo, por ela mesma 

 

O contexto de realização da IV Conferência, que aconteceu em Santo Domingo, na 

República Dominicana, no ano de 1992, foi da comemoração pelos 500 anos da América. 

Neste momento, os bispos refletiam sobre as temáticas da nova evangelização, da promoção 

humana e da cultura cristã. 

Segundo  Manzatto  (2006,  p.8),  ―Santo  Domingo  permanece  como  que  apêndice  na 

vida da Igreja latino-americana, não tendo a influência eclesial desempenhada pelas duas 
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conferências antecedentes‖. No que se refere a questões sociais, o documento da IV 

Conferência manteve os posicionamentos anteriores: a opção pelos pobres; a promoção 

humana como fator indispensável da evangelização; e o compromisso com a transformação 

social necessária na América Latina. 

O aspecto inaugural desse documento é a questão cultural, tratada de duas formas: 1) 

as culturas dos povos latino-americanos, com ênfase às culturas oprimidas; 2) a oposição 

entre cultura da vida e culturas de morte, no sentido da defesa da vida e da dignidade humana. 

Justamente   no   capítulo   que   se   fala   da   ―Cultura   Cristã‖,   há   uma   sessão   intitulada 

―Comunicação Social e Cultura‖. 

O desenvolvimento tecnológico em matéria de comunicações, especialmente 

na televisão, oferece à evangelização amplas perspectivas de comunicação 

nos mais diversos níveis e facilita à sociedade em geral uma interrelação 

também planetária. Este é um fato positivo, mas também no contexto atual 

apresenta desafios muito sérios pela orientação secularista de muitas 

programações (QUARTA... [1992] 2003, p.509). 

 

Neste ponto, percebemos que não houve retrocesso no pensamento do episcopado 

sobre os meios de comunicação. A Igreja mantém um olhar otimista para as inúmeras 

possibilidades de evangelização pelos meios, mas também consegue avaliar criticamente, sem 

cair em um posicionamento de repressão. 

Dentro dos desafios pastorais para o trabalho com a comunicação, o  episcopado 

aponta questões chave que exigem da Igreja maior atenção e reflexão: a alienação dos jovens 

pelos meios de comunicação; os perigos da publicidade e da programação televisiva em geral; 

os meios de comunicação a serviço do modelo capitalista; a presença insuficiente da Igreja 

nos meios de comunicação; e a necessidade de ações educativas para a percepção crítica. 

A preocupação da Igreja em proporcionar o desenvolvimento do senso crítico para o 

uso dos meios de comunicação é recorrente nos documentos das conferências do Rio de 

Janeiro, Medellín e Puebla. Para Puntel (2010), esse é um ponto de destaque no documento da 

IV Conferência. 

[...] embora o documento não avance além da originalidade de Medellín e 

Puebla sobre a comunicação social na América Latina, demostra uma 

preocupação em ―dar impulso a uma eficaz ação educativa e a um decidido 

empenho para a moderna comunicação‖ (p. 125). 

 

O documento da IV Conferência é fortemente marcado por trechos de documentos do 

Vaticano, no que se refere à comunicação. Segundo Manzatto (2006), essa foi a conferência 

que mais sofreu influência de Roma, não só na escolha do local e na provação do documento 

final, mas em todos os aspectos possíveis. Essa atitude pode representar o posicionamento do 
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Vaticano com relação aos rumos que o catolicismo na América Latina estava tomando, graças 

à perspectiva libertadora da teologia construída no continente. 

 
1.2.5 Uma pastoral para a comunicação 

 

Novamente, a Igreja Católica no Brasil sedia a Conferência do Episcopado Latino 

Americano. Dessa vez, os bispos se reúnem em Aparecida, cidade do interior de São Paulo. O 

desafio dessa conferência foi manter a continuidade da progressiva reflexão dos bispos sobre 

os vários temas, especialmente no âmbito das questões sociais, dos pobres e da transformação 

do continente. 

O episcopado reunido em Aparecida dedica significativo espaço no documento para a 

Comunicação. As reflexões contidas nele são frutos da maturação do pensamento dos bispos, 

que ao longo dos anos conseguiram perceber os meios de comunicação para além de aparatos 

técnicos. ―Nosso século tem sido influenciado pelos meios de comunicação social, por isso, o 

primeiro anúncio, a catequese ou o posterior aprofundamento da fé, não podem prescindir 

desses meios‖ (DOCUMENTO..., 2007, p.218). 

No documento da V Conferência, fala-se em uma pastoral da comunicação social. Para 

Puntel   (2010,   p.   126),   a   Igreja   precisa   compreender   que   ―para   desenvolvermos   uma 

―Pastoral‖, entretanto, é necessário, realmente, considerar a comunicação não somente como 

um elemento transversal, mas dar-lhe o seu lugar específico na evangelização‖. 

Neste ponto, os bispos estabelecem uma lista de prioridades no que tange à 

Comunicação.   As   prioridades   vão   desde   conhecer   e   valorizar   a   ―nova   cultura   da 

comunicação‖ (DOCUMENTO..., 2007, p.219) até ―suscitar leis para criar nova cultura que 

proteja as crianças, jovens e as pessoas mais vulneráveis, para que a comunicação não 

transgrida os valores e, ao contrário, criem critérios válidos de discernimento‖ 

(DOCUMENTO..., 2007, p.220). 

A Igreja mantém uma postura de atenção ao processo de revolução tecnológica que a 

sociedade viveu desde a IV Conferência, em 1992. Segundo Puntel (2010), essa revolução 

tecnológica introduziu na vida social não apenas novas tecnologias, criativas, potentes e 

atraentes, mas sim uma nova forma de configurar as relações na sociedade. 

A Igreja dedica certa atenção às transformações tecnológicas provocadas pela Internet. 

―A internet, vista dentro do panorama da comunicação social, deve ser entendida na linha já 

proclamada no Concílio Vaticano II como uma das ‗maravilhosas invenções da tecnologia‘‖ 

(DOCUMENTO..., 2007, p.220). Por mais de uma vez no documento, faz-se menção a essa 
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temática, seja para falar das ―magníficas oportunidades de evangelização‖ (DOCUMENTO..., 

2007, p.220), para exortar sobre o uso ―indiscriminado e abusivo‖ (DOCUMENTO..., 2007, 

p.200) da internet pelos jovens ou para incentivar a inclusão digital. 

Outro ponto de destaque no documento da V Conferência é que os bispos continuam a 

insistir em educar os cristãos para uma formação crítica quanto ao uso dos meios de 

comunicação. Neste aspecto da formação, a Igreja também destaca a necessidade de um 

constante incentivo para a criação de uma cultura de consciência e respeito à realidade 

indígena. 

Essa postura da Igreja da América Latina sobre os meios de comunicação é fruto do 

logo caminho percorrido desde o Rio de Janeiro até Aparecida e, muito além disso, desde o 

período de repressão e censura que a Igreja viveu com o advento da impressão. Mesmo não 

citado explicitamente no documento da V Conferência, os termos comunicação popular e 

comunitária têm algumas aproximações com a proposta da Pastoral da Comunicação Social. 

Os meios de comunicação são apresentados no documento não só como instrumentos 

para difundir mensagens e alcançar pessoas, mas sim como possibilidade de ampliar o diálogo 

intercultural e interreligioso. Os bispos depositam grande expectativa no trabalho a ser 

desenvolvido pela Pastoral da Comunicação, mas também se comprometem a auxiliar na 

otimização dos meios de comunicação católicos, fazendo-os mais atuantes e eficazes, tanto 

para a comunicação da fé, quanto para o diálogo entre Igreja e Sociedade. 

Refletir sobre a relação da Igreja Católica com os meios de comunicação não é uma 

tarefa simples, visto que existe uma série de aspectos que influenciam esse relacionamento. 

Quando partimos para uma reflexão dessa temática no contexto latino-americano, percebemos 

os aspectos que influenciam o posicionamento da Igreja de maneira mais explícita. A opção 

pelos pobres e o compromisso político são pontos marcantes que nortearam a posição da 

Igreja sobre quase todas as temáticas tratadas nos documentos conclusivos das cinco 

conferências realizadas pelo CELAM. 

Os meios de comunicação de massa sempre foram considerados pelo CELAM como 

instrumentos para o desenvolvimento das atividades de evangelização e, de modo especial, 

para a promoção da doutrina católica. Com o tempo, a Igreja avançou significativamente no 

entendimento sobre a comunicação, passando de um pensamento puramente técnico, para uma 

reflexão crítica, estratégica e libertadora sobre os meios de comunicação. 

O desenvolvimento do posicionamento mais crítico pela Igreja na América Latina dá- 

se a partir de uma análise mais fiel e comprometida da realidade dos países que compõem o 

CELAM. Ao perceber que os meios de comunicação de massa mostravam-se a serviço do 
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modelo capitalista e da manutenção das estruturas políticas e econômicas que controlavam o 

desenvolvimento do continente, a Igreja vê na comunicação do povo, no fortalecimento dos 

meios de comunicação próprios da Igreja e no processo de educação para a comunicação 

alternativas para fazer frente a esse modelo de comunicação que impossibilita a participação e 

desenvolvidos de todos. 
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2. IGREJA CATÓLICA NO BRASIL 

 

Percorremos até aqui um caminho de muitos anos, de idas e vindas, de altos e baixos, 

na relação Igreja-Comunicação. Refletimos sobre as posturas e pensamentos que os Papas, ao 

longo dos séculos, imprimiram à história da Igreja Católica Apostólica Romana no que se 

refere aos meios de comunicação, bem como as atuais transformações que têm se 

materializado na sede do catolicismo. 

Resgatamos também a perspectiva comunicacional da Igreja Católica na América 

Latina, buscando sempre compreender as posturas, influências e tendências que modificaram 

o pensamento e as práticas de comunicação da Igreja. 

Toda essa reflexão faz-se necessária para garantir uma compreensão mais ampla da 

relação Igreja-Comunicação. De fato, fomos afunilando, do Vaticano à América Latina, para, 

então, chegar ao objeto central desta pesquisa: a comunicação na Igreja Católica no Brasil, 

particularmente, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

No entanto, para compreender o contexto da fundação e do desenvolvimento da 

conferência episcopal no país, é necessário contextualizar a própria história do catolicismo no 

Brasil, que nos parece indispensável para a compreensão das relações de poder e da 

ressignificação da própria religião no contexto social nacional. 

 
2.1 O catolicismo no Brasil 

 

Podemos dizer que a história do catolicismo no Brasil se confunde com a própria 

história do país, partindo do fato de que, por muito tempo, ou melhor, por muitos séculos, a 

Igreja Católica no Brasil manteve íntima relação com as diversas estruturas e modos de 

governo do país. Essa relação começou a se estremecer somente com o início da Primeira 

República17. 

Debruçando-nos sobre a história do ‗descobrimento do Brasil‘, ou poderíamos dizer da 

invasão do Brasil, encontramos os primeiros vestígios da cooperação intrínseca da Igreja 

Católica com os regimes de governo da época. Entre os tripulantes das 13 caravelas lideradas 

por Pedro Alvares Cabral, que chegaram ao Brasil, em 1500, precisamente ao litoral do estado 

da Bahia, estavam ―oito franciscanos e o frei Dom Henrique Soares de Coimbra‖ (CÉSAR, 

2000, p.20), que, segunda a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, D. 

17 
Entendemos como Primeira República o período que corresponde do fim do Império em 1889 até a Revolução 

de 1930. 
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Manuel I, foi o celebrante da primeira missa no Brasil, em um domingo, dia 26 de abril de 

1500, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia. A cena foi 

retratada em um quadro, de Victor Meireles, pintado em 1860, intitulado A Primeira Missa no 

Brasil, reconhecida com uma das principais obras do pintor e professor brasileiro, nascido no 

interior de Santa Catarina. 

 

 

Imagem 1 - Primeira Missa no Brasil18 
Fonte: Acervo do Museu Nacional de Belas Artes 

 
 

―No  Brasil,  a  dependência  da  Igreja  Católica  em  relação  ao  Estado,  ao  contrário  do 

que pode parecer, foi pautada por uma relação tranquila de cooperação. Isso se deu porque a 

Igreja Católica no Brasil se adequou ao projeto colonizador lusitano‖ (SOARES, 2014, p.13). 

César (2000, p. 20) explicita como se dava a relação da Coroa Portuguesa com a Igreja 

Católica. 

Ao depararem a costa brasileira, chamaram de Monte Pascoal a pequena 

elevação isolada (536 metros) que avistaram dos navios, situada a 50 

quilômetros do mar, no litoral da Bahia. O nome era apropriado, pois dentro 

de poucos dias se daria a celebração da Páscoa. A terra que estava diante 

deles denominaram Ilha de Vera Cruz. Nas expedições posteriores, fez-se a 

mesma coisa. Com o calendário litúrgico nas mãos, iam batizando todos os 

acidentes geográficos do litoral com os nomes religiosos: cabo de São 

Roque, cabo de Santo Agostinho, rio São Francisco, baía de Todos os 

Santos, cabo de São Tomé, ilha de São Sebastião, porto de São Vicente etc. 

 

A história do catolicismo no Brasil tem em suas raízes as marcas do confronto com 

duas realidades básicas do início do país: o mundo indígena e o mundo africano. Os indígenas 

e africanos foram forçados a se adaptar ao projeto europeu-colonial. Ambos tiveram que se 

 

18  
―A obra Primeira Missa no Brasil, de Victor Meireles – pintada em 1860, em Paris – foi a primeira obra de um 

artista brasileiro a ser aceita no Salão de Paris. Após a exposição francesa a obra seguiu para o Brasil e, em 1876, 

foi selecionada para participar da Exposição Universal na Filadélfia (EUA)‖ (ACERVO, s,d). 
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adequar ao mundo e às práticas cristãs. ―Podemos até afirmar que o método dos aldeamentos, 

organizados originalmente por jesuítas, franciscanos, carmelitas, capuchinhos, oratorianos e 

mais tarde salesianos, foi o método pelo qual o povo brasileiro de origem indígena foi 

evangelizado em geral‖ (A IGREJA..., 1992, p.302). 

Podemos entender o aldeamento como um processo de produção de ‗gente nova‘, 

muitas vezes sem memória do passado ou com memórias negativas de rejeição e um 

sentimento de não pertença. ―O aldeamento funcionava como moinho cultural que triturava e 

diluía a especificidade da cultura antepassada e preparava assim uma massa uniforme e 

culturalmente depauperada‖ (A IGREJA..., 1992, p.302). 

 
Quadro 3 - Esquema teórico do aldeamento 

 

 ÍNDIO TRIBAL ÍNDIO DE 

ALDEAMENTO 

ÍNDIO GENÉRICO 

(MESTIÇO) 

LÍNGUA Língua particular Língua geral 
Ex: Tupi, nheengatu 

Português 

RELIGIÃO Particular 
Ex: Jurupari 

Genérica 
Ex: Tupã 

Católica 
(Deus dos portugueses) 

NORMAS Particulares 
Ex: Educação 

Genéricas e empobrecidas Ocidentalizadas 

Fonte: A IGREJA..., 1992, p.303. 

 
 

Esse processo é marcante em toda a América Latina, mas, particularmente no Brasil, 

foi muito significativo o número de cidades que se originaram a partir desse processo. 

―Bragança  ou  Santarém  no  Pará,  Baturité,  Crato,  Viçosa,  Campina  Grande  no  Nordeste, 

Niterói e Guarulhos no Sudeste, Guarapuava no Sul, para dar só alguns exemplos‖ (A 

IGREJA..., 1992, p.302). 

Para a consolidação do catolicismo no Brasil, também foi importantíssima a 

configuração do mundo do engenho - chamamos mundo devido à perspectiva de cerceamento 

da liberdade dos que ali viviam e trabalhavam: os negros. ―O escravo africano entrava nesse 

mundo sem muita cerimônia a não ser a da surra que Manuel Ribeiro da Rocha, sacerdote 

baiano do século XVIII, chamou ironicamente de ‗teológica‘, pois tratava de mostrar 

exemplarmente ao escravo recém-chegado a que ‗Deus‘ ele teria de obedecer doravante‖ (A 

IGREJA..., 1992, p.305). Diferente dos índios, podemos dizer que os negros foram 

catequisados por imersão cultural no mundo devocional do engenho. 

Desta forma, o cristianismo/catolicismo foi se confundido com o processo de 

ocidentalização e civilização no Brasil. Naquela época, os interesses da Igreja Católica eram 

bem próximos do projeto colonizador de Portugal, daí a intimidade na relação entre ambos. 
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2.1.1 Catolicismo na Colônia 

 

Durante o período colonial, a Igreja Católica no Brasil viveu um bom momento de 

consolidação e expansão, graças ao Regime de Padroado19. Esse regime determinava que o 

catolicismo era a religião oficial do Império Português e, dessa forma, garantia à Igreja a 

proteção do império. Soares (2014, p.13) comenta que a relação da Igreja com os regimes de 

governo sempre foi de cooperação. Era como se não houvesse uma discordância entre o 

projeto evangelizador e a empresa ultramarina durante o período colonial. 

Porém, o Regime de Padroado também favoreceu o enfraquecimento da influência 

papal sobre a vida da colônia. Isso porque, com o padroado, a responsabilidade pela 

evangelização  da  América  estava praticamente  nas  mãos  da  Coroa.  ―Eram  os  reis  católicos 

que enviavam os missionários e que tinham o direito de receber os dízimos, para financiar a 

evangelização e o culto. [...] Toda a correspondência e todo tipo de relações entre a Igreja 

latino-americana e o Papa deviam passar igualmente pelo controle da Coroa‖ (RICHARD, 

1982, p. 39). 

O catolicismo, de toda forma, desenvolveu-se e cresceu na América, afinal, tanto a 

Igreja quanto a Coroa empreendiam medidas para viabilizar seus interesses comuns. É 

necessário relembrar que o grande interesse da Igreja pela evangelização das Américas e a 

própria chancela ao Regime de Padroado, mesmo com a diminuição da influência papal, dá-se 

em razão da crise vivida pela Igreja por toda a Europa, em meados do século XVI, com o 

surgimento do protestantismo, que representou uma ruptura no seu poderio hegemônico 

católico milenar. 

É neste contexto que surge a Companhia de Jesus, criada em 1534, por Inácio de 

Loyola, que tinha como um de seus objetivos a cristianização das Américas. Foi em 1549 que 

chegaram os primeiros padres jesuítas ao Brasil. Entre suas funções está a fundação de 

colégios e a evangelização e conversão dos nativos. 

Neste cenário, destaca-se a figura de José de Anchieta, que chegou ao Brasil em 1553, 

com vinte anos de idade. Ele esteve em Salvador e na Capitania de São Vicente, participando 

da fundação do Colégio de São Paulo, embrião da cidade de São Paulo, junto com outros 

padres da Companhia, em 25 de janeiro de 1554. 

No Brasil, o catolicismo dos primeiros três séculos pode ser definido como 

Catolicismo  Tradicional,  o  qual  era  caracteristicamente leigo,  medieval e 
 

19  
―O Padroado Régio foi instituído pelas bulas Inter-Cetera (1493) e Eximia Devotionis Sinceritas (1501), de 

Alexandre VI. Depois houve uma complementação pelos papas Júlio II, em 1505, e Paulo IV, entre 1555 e  

1558‖ (SOARES, 2014, p.13). 



69 
 

 

 
 

familiar e sem uma clara separação entre o sagrado e o profano, no qual a 

vida religiosa era marcada pela constituição de Ordens Terceiras, procissões 

e romarias. Porém, esse fato não significou que havia uma participação do 

laicato na Igreja Católica. Pelo contrário, as manifestações laicas se 

resumiam apenas aos movimentos e devoções acima citados (Soares, 2014, 

p. 14). 

 

Essa situação, de certa forma cômoda para a Igreja Católica, só foi abalada com a 

nomeação do Marquês de Pombal para ministro do Rei D. José I, em meados do século 

XVIII. Pombal era um grande simpatizante das ideias iluministas, que divergiam diretamente 

da perspectiva jesuíta, o que resultou na expulsão dos Jesuítas, em 1759, da direção da 

Universidade de Coimbra e também de todo o reino. 

De acordo com nossa leitura, esse acontecimento é um marco na relação da Igreja 

Católica na colônia, sinalizando a transição entre a colônia e o império. As transformações e 

tensões da Igreja com os regimes de governo só tendem a aumentar a partir desse dado 

momento histórico. 

 
2.1.2 Catolicismo no Império 

 

No período imperial, a Igreja Católica encontrou um cenário não muito tranquilo. Com 

a promulgação da Constituição de 1824, o catolicismo foi mantido como religião oficial do 

Estado, mas também foi garantida a liberdade de culto, doméstico ou particular, no que tange 

a outras religiões, dentro de algumas limitações. 

 

Art. 5. A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião 

do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 

domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma 

exterior do Templo. 

Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus 

Ministros de Estado. São suas principais atribuições: 

II. Nomear Bispos, e prover os Benefícios Eclesiásticos. 
XIV. Conceder, ou negar o Beneplácito aos Decretos dos Concílios, e Letras 

Apostólicas, e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas que se não 

opuserem à Constituição; e precedendo aprovação da Assembleia, se 

contiverem disposição geral (CONSTITUIÇÃO..., s.d). 

 

Para além de determinar o catolicismo como religião oficial do império, a  

Constituição de 1824 também manteve a Igreja Católica submissa ao Estado, limitando a 

atuação e o poder de decisão da instituição, inclusive de suas instâncias superiores, no caso, 

do Vaticano. 
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Podemos dizer que a Igreja foi prejudicada no que diz respeito à criação de novas 

circunscrições eclesiásticas20. Soares (2014, p.19) apresenta números que ajudam a 

compreender essa limitação vivida pela Igreja Católica. Em 1930, o Brasil contava com um 

total de 83 circunscrições eclesiásticas, das quais 9,64% foram criadas entre 1500 e 1822; 

4,8% entre 1822 e 1889; e 85,54% entre 1889 e 1930. 

O motivo da quase não criação de dioceses e prelazias durante o Império se 

dava principalmente pelo desinteresse do poder imperial que, 

fundamentando-se nas prerrogativas conferidas ao imperador pela bula 

Universalis Eclesia (1508) de Julio II, não aprovava a criação de novos 

cargos eclesiásticos. Isso ocorria porque a criação de novas dioceses 

significava um aumento de despesas, já que o Império sustentava a Igreja 

Católica (SOARES, 2014, p.19). 

 

Todo esse cenário de limitações enfraqueceu, consideravelmente, a Igreja. O Brasil era 

proclamado com um país católico, mas suas expressões de fé estavam bem distanciadas dos 

dogmas oficiais do catolicismo. Devido a essa falta de investimento do Império nas atividades 

da Igreja, as condições de celebração e culto nas paróquias eram precárias. 

Os bispos tinham sua mobilidade reduzida pelos processos burocráticos do Império, já 

que só poderiam sair de suas dioceses com a devida autorização do Ministério que 

supervisionava o culto. Isso gerou um isolamento geográfico que cooperou para o 

enfraquecimento da instituição católica no país. 

Antes da República, predominava uma ação dispersiva e tumultuada, 

marcada pelo provincialismo do catolicismo e pelo isolamento regional, 

frutos da centralização da política eclesiástica e civil do Império; 

provincialismo este que fechava os bispos em redomas, impedindo na 

maioria das vezes uma ação pastoral de conjunto, ou mesmo um 

planejamento pastoral, o que impedia inclusive que se tivesse uma unidade 

em termos de ideias (LUSTOSA, 1991, p.26). 

 

Foi com a proclamação da República que a Igreja Católica retomou certa autônima e, 

assim, conseguiu voltar a se aproximar mais efetivamente do Vaticano, possibilitando o 

aumento no número de bispos e o posterior crescimento da quantidade de dioceses e prelazias. 

 
2.1.3 Catolicismo na República 

 

A instauração da República Federativa e Presidencialista no Brasil aconteceu em 15 de 

novembro de 1889. Bem antes, em 1832, o papa Gregório XVI publicou a carta encíclica 

 
 

20 
As circunscrições eclesiásticas são divisões territoriais e administrativas cujo objetivo é organizar e tornar  

mais eficaz a administração da Igreja Católica. Exemplos de circunscrições eclesiásticas são: dioceses, prelazias, 

paróquia. 
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Mirari Vos, na qual manifesta que compete somente ao Papa o poder de governar e dirigir os 

rumos da Igreja Católica em todas as suas realidades. A república no Brasil favoreceu que a 

Igreja Católica reestabelecesse seu vínculo oficial com o Vaticano, tornando possível o desejo 

expressado por Gregório XVI. ―O objetivo principal dessa encíclica foi resgatar o poder papal 

e centralizar em torno de Roma todas as decisões acerca da Igreja Católica‖ (SOARES, 2014, 

p.21). 

No entanto, a proclamação da República trazia consigo uma discussão muito 

acentuada sobre a relação da Igreja Católica com o Estado. 

A proclamação da República em 1889 pegou a todos de supressa, 

principalmente a Igreja Católica no Brasil, pois com a nova ordem política 

veio novamente à tona a problemática da relação entre Igreja Católica e 

Estado. Por exemplo, ao passo que o magistério da Igreja Católica 

proclamava a necessidade da união entre os poderes, o Estado Republicano 

adotava a denominação de Estado Leigo; denominação esta condenada por 

Leão XIII (SOARES, 2014, p.24). 

 

Anos mais tarde, com a promulgação da Nova Constituição em 1891, houve a 

separação oficial da Igreja e do Estado, encerrando o Regime de Padroado. Soares (2014, 

p.25) comenta que a República Brasileira foi fundada sob o amparo das ideias positivistas21, 

do filósofo Augusto Comte e das teorias liberais22, contrarias ao magistério da Igreja. Os 

positivistas participaram, ativamente, da constituinte que elaborou a Constituição de 1891. 

O magistério da Igreja Católica era fortemente marcado por uma postura antiliberal, 

pois a instituição percebia que estava perdendo seu poderio hegemônico. Com a chegada de 

liberais de cunho racionalista, a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, filosofia 

tomista23, anteriormente tomada com referência, estava caindo em descrédito. 

Todo esse cenário foi favorável para o declínio da influência católica sobre o Estado. 

Consumando a separação da Igreja e do Estado, Rui Barbosa publicou no decreto 119A, de 7 

de janeiro de 1890, garantindo a liberdade religiosa no país, bem como o reconhecimento 

jurídico às religiões de modo geral. 

Os  bispos  tiveram  bastante  dificuldade  de  aceitar  esse  quadro.  ―Os  bispos  desse 

período não aceitavam ou não entendiam tal ‗libertação‘ da Igreja Católica em relação ao 

Estado e, principalmente, não aceitavam o pressuposto de um Estado leigo‖ (SOARES, 2014, 

p.28). 

21 
Segundo Soares (2014, p.25), as primeiras manifestações das ideias positivistas no Brasil são datadas de 1850, 

quando Manuel de Joaquim Pereira de Sá defendeu sua tese de doutorado em Ciências Físicas e Naturais, na 

Escola Militar do Rio de Janeiro. 
22 

Em linhas gerais, os pressupostos básicos do liberalismo são: 1) Igualdade Jurídica; 2) Tolerância Filosófica e 

Religiosa; 3) Liberdade Pessoal e social; e 4) Propriedade Privada. 
23 

O tomismo é a linha de pensamento que procura manter as teses básicas da filosofia de São Tomás de Aquino 
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Uma série de outras questões foi se somando, como, por exemplo, a exigência do 

casamento civil, antes mesmo do casamento religioso; a entrega de diversos bens da Igreja ao 

Estado; e talvez a maior de todas as questões: a laicização do ensino, além da secularização 

dos cemitérios. A Igreja, de modo geral, mostrava-se insatisfeita com as disposições da Nova 

Constituição. 

Há registros de algumas tentativas, por parte de líderes da Igreja Católica, de  

conversar sobre essas questões. Lustosa (1991) comenta que a insatisfação se deu em dois 

níveis. O primeiro entre a hierarquia da Igreja. Membros do alto escalão da Igreja, como o 

bispo da primeira diocese do país, Dom Antônio Macedo Costa, buscaram representantes do 

Estado para debater essas questões. O primaz do Brasil procurou seu antigo aluno, Rui 

Barbosa, que fazia parte da estrutura do Estado. 

Em segundo nível, essa insatisfação foi comum quase que na totalidade do episcopado 

brasileiro, que manifestou sua contrariedade por cartas e mensagens enviadas ao governo e ao 

Congresso Nacional. As reclamações davam conta de diversos aspectos e questões seriam 

consolidadas com a Nova Constituição. ―Devemos observar que a reação contra a República 

não aconteceu somente nos meios intelectuais e eclesiásticos; aconteceu também mediante 

movimentos populares de cunho religioso-monarquista‖ (SOARES, 2014, p.33). 

Neste contexto de resistência, Soares (2014) elenca dois movimentos que ocorreram 

naquela época no Brasil e que teriam ligação com essa perspectiva de luta de movimentos 

populares de cunho religioso-monarquista. O primeiro deles é a Revolta de Canudos, que 

aconteceu no sertão nordestino, mais precisamente na Bahia. O movimento era liderado por 

Antônio Conselheiro, que, para o povo simples da região, era considerado mestre divino, com 

prática de milagres. A centralidade do discurso de Conselheiro era justamente abolir as 

desigualdades sociais e as perversidades impostas pela República, a exemplo da exigência do 

pagamento de impostos. 

Outro movimento que aconteceu no país, seguindo essa mesma linha da Revolta de 

Canudos, foi o Guerra de Contestado, de cunho anti-republicano e messiânico, que ocorreu 

entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Seu líder foi o monge João Maria que, com 

suas pregações, converteu-se para o povo em um enviado de Deus. ―[...] entre os envolvidos 

no movimento, aparece claramente que o retorno do regime monárquico era um dos pontos 

centrais da pregação do João Maria‖ (SOARES, 2014, p.34). 

Sobre esses movimentos de contestação à República, em especial o 

movimento de Canudos, Janotti observa que na realidade este movimento 

não era apoiado pelos monarquistas tradicionais de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. Também observa a historiadora que ‗não se nega o conteúdo 
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monarquista das prédicas de Conselheiro‘, porém, não podemos considerá-lo 

como um movimento politicamente organizado em prol da restauração da 

monarquia em favor da família real, aos moldes dos movimentos de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. Não obstante, não se pode negar que a República 

para Conselheiro era um atendado contra a religião e contra Deus. Estas 

observações não impedem, porém, a inclusão do movimento nas 

manifestações em prol da monarquia (SOARES, 2014, p.34). 

 

Havia ainda uma segunda corrente, formada por aqueles de pensamento republicano, 

entre eles clérigos e intelectuais da época. Esse grupo estava alicerceado sobre o pensamento 

de Leão XIII, que não manifestava preferência sobre qualquer forma de governo. Sua máxima 

era apenas a de que a forma de governo deveria estar apta à utilidade e ao bem comum.  ―O 

principal objetivo desse grupo republicano era mobilizar os católicos em resposta às 

campanhas anticlericais de cunho liberal e maçônico, ressaltando a necessidade de uma plena 

aceitação da República por parte da Igreja Católica‖ (SOARES, 2014, p.35). 

Pe. Júlio Maria foi um grande expoente dessa linha de pensamento. Para ele, não 

existia oposição ou mesmo contradição na separação entre Igreja Católica e Estado 

Republicano. Sua pregação estava focada na garantia e no respeito aos direitos sociais dos 

católicos brasileiros, sem que se levasse em conta os partidos políticos, mas sim um regime 

legitimamente democrático. Foi com o discurso de Pe. Júlio que se fortificou a ala da Igreja 

que a compreendia como instituição central na luta e na defesa das classes populares, 

especialmente do trabalhador urbano. 

A postura de Pe. Júlio estava fortemente ligada ao aumento considerável da classe 

trabalhadora urbana, em virtude do crescimento de estabelecimentos industriais no país. ―Em 

relação a esta ‗nova realidade de classe trabalhadora‘, é interessante observar que, em 1889, 

existiam apenas 636 estabelecimentos industriais no Brasil, nos quais trabalhavam 150.841 

operários; já em 1914, o número de estabelecimentos subiu para 7.430, nos quais trabalham 

153.163 operários‖ (SOARES, 2014, p.38). 

Contudo, a militância de Pe. Júlio representava a postura de parcela da Igreja que fazia 

frente ao desenvolvimento das ideias e do movimento socialista24 no país. O próprio Papa 

Leão XIII já havia se pronunciado sobre o socialismo, condenando veementemente essa linha 

de pensamento e afirmando que esse era um dos frutos errôneos do liberalismo. Vemos, então, 

que a iniciativa dessa parte da Igreja não era unicamente pela preocupação com a classe 

trabalhadora, mas sim por um luta na perspectiva ideológica. 

 

 
 

24 
Entendemos socialismo como o pensamento político e econômico que defendia a coletivização dos meios de 

produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. 
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Surgem, neste período, diversos jornais que traziam em suas produções as marcas e as 

influências do pensamento socialista e a tendência anarquista. A Igreja Católica se incomodou 

e se preocupou com esse cenário, mas, não foi só a Igreja; o governo, ainda no século XIX, 

também começou a se preocupar com a difusão das ideias socialista no país. 

 
Quadro 4 - Jornais de tendências socialista e anarquista em meados de 1890 no Brasil25 

 

IMPRENSA DE TENDÊNCIA SOCIALISTA 

JORNAL CRIADOR 

A Voz do Povo Não identificado 

Echo Popular Luís de Franca e Silva 

Gazeta Operária Não identificado 

IMPRENSA DE TENDÊNCIA ANARQUISTA 

JORNAL CRIADOR 

O Despertar José Sarmento 

O Protesto Mota Assunção 

O Golpe Mota Assunção 

A Asgarda Mota Assunção 

O Amigo do Povo Neno Vasco 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Para Soares (2014), o que os dois grupos distintos, movimento popular de cunho 

religioso-monarquista e o grupo republicano, têm em comum é o fato de ―lutarem contra os 

ideais liberais modernistas que marcavam o pensamento republicano; ideais esses de cunho 

racionalista e positivista‖ (p.40). 

 
2.2 Igreja, sociedade e política 

 
 

O medo pela perda de espaço e de voz dentro da sociedade motivou a Igreja a se 

organizar, como forma de garantir, minimamente, sua presença no contexto social e político 

nacional. A Igreja Católica no Brasil tentava, de todas as formas, assegurar seus direitos e 

manter a liberdade de expressão na Constituinte de 1891. Um dos mecanismos que os 

católicos encontraram foi a criação e a formação de partidos políticos de cunho católico, que 

pudessem ser a voz e a defesa dos direitos do catolicismo dentro da assembleia constituinte. 

―Alguns desses partidos se tornaram violentos, como é o caso do partido chefiado pelo 

padre Justiniano Doures, na cidade de Triunfo/PE; enquanto que outros se mantiveram 

 
 

25 
A elaboração desse quadro sobre os jornais de tendências socialista e anarquista em meados de 1890 no Brasil, 

é fruto da observação e organização dos dados obtidos a partir da leitura das obras Pensamento Católico no 

Brasileiro (2014), de Edvaldo Soares e Breve história da Imprensa Sindical no Brasil (2005), da Prefeitura do 

Rio de Janeiro. 
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pacíficos, como em São Paulo, Goiás e Rio Grande do Norte‖ (SOARES, 2014, p.41). Em 

grande parte, esses partidos eram liderados por vigários paroquiais e tinham por objetivo 

principal eleger o maior número possível de representantes de cunho católico para a 

Constituinte de 1891. Apesar de todo o movimento da Igreja com relação à constituinte, o 

nome de Deus nem sequer foi invocado na assembleia. A Igreja, de fato, sofreu diversas 

perdas, que a deixaram em uma situação pouco favorável. 

Anos depois, em 1901, o papa Leão XIII, afirmou na carta encíclica Graves de 

Communi que: 

Seria injusto que o termo democracia cristã fosse desvirtuado para um 

sentido político ‗e, Pio X reitera a ideia de que as instituições eclesiásticas 

devem se manter afastadas dos partidos políticos no seu ‗Motu Proprio sobre 

a Ação Popular Católica‘ quando afirma que ‗a Democracia Cristã não deve 

jamais intrometer-se na política nem servir a partidos e fins políticos; não é 

esta a sua esfera [...] (SOARES, 2014, p.41). 

 

Porém, Pio X, em 1903, faz uma concessão aos católicos para participavam da vida 

política. Essa concessão do pontífice abriu o precedente que fez com que os bispos das 

províncias eclesiásticas do Rio de Janeiro, Mariana, São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre, 

reunidos em São Paulo, em 1910, afirmassem que não seria inoportuna a eleição de padres 

para o Congresso legislativo, desde que com a autorização de seus superiores. Essa afirmação 

dos bispos brasileiros foi embasada em um fala do papa Leão XIII, ao afirmar que os padres 

são os guardiões e sentinelas da religião. 

A verdade é que a Igreja Católica, como qualquer outra instituição, buscava de todo 

modo garantir os direitos que julgava ter. Apesar das grandes dificuldades com a politica, no 

âmbito nacional, Lustosa (1991, p.29) afirma que os bispos, ―em suas províncias e dioceses, 

tinham maiores facilidades em entender-se com as autoridades estaduais e municipais, 

inclusive para obter benefícios e subvenções‖. 

A tentativa de aproximação do Estado por parte da Igreja Católica teve como 

finalidade a recuperação da importância que essa, pelos menos legalmente, 

tinha, como religião oficial do Estado durante a Colônia e o Império, o que 

lhe assegurava alguns privilégios, agora limitados pelo governo republicano 

(SOARES, 2014, p.45). 

 

O fato é que a Igreja desejava recuperar seu espaço e importância. De forma alguma, 

ela queria a volta do Regimo de Padroado. O que a instituição almejava era o espaço político 

dentro do Estado. Sua grande preocupação era a perda de espaço dentro do Estado, que lhe 

custaria figurar como mais uma instituição dentre tantos outras na sociedade brasileira. 

 
2.2.1 Reaproximação com o Vaticano 
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Todo esse cenário favoreceu uma reaproximação da Igreja Católica no Brasil com o 

Vaticano, de tal forma que o primeiro cardeal da América Latina foi um bispo brasileiro, 

Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, nordestino de Pernambuco, feito cardeal em 

11 de dezembro de 1905, pelo papa Pio X. Ele ficou popularmente conhecido como Cardeal 

Arcoverde. 

Esse movimento de reaproximação com o Vaticano também gerou um processo de 

romanização26 da Igreja no Brasil. ―O grande instrumento de romanização da Igreja no Brasil 

foi o seminário. No seminário, o estudante tinha que adquirir antes de tudo o ‗espirito da 

corporação‘‖ (A IGREJA..., 1992, p.313). Esse é o momento do resgate das práticas mais 

essenciais do catolicismo no país. 

Para o Estado, essa reaproximação garantiu um reforço na postura da Igreja contra os 

movimentos revolucionários de esquerda, que começavam a emergir no país com mais força 

neste período, isto porque o Vaticano era terminantemente contra os ideais esquerdistas. 

―Neste  contexto,  Igreja  Católica  e  o  Estado  se  uniram  contra  os  ‗inimigos  comuns‘:  o 

socialismo e o comunismo. Assim, unidos, Igreja e Estado conseguiram criar um ‗clima de 

pavor‘ com relação a uma revolução de cunho socialista ou comunista‖ (SOARES, 2014, 

p.48). 

A Igreja Católica no país carecia de uma unidade maior entre seus líderes, para que o 

seu discurso enquanto instituição tivesse mais força e fosse mais respeitado socialmente, em 

especial no âmbito político. Em outras palavras, a Igreja precisava de uma pessoa que tomasse 

para si as atribuições de líder. ―Só em 1916 é que este líder apareceria na pessoa de Sebastião 

Leme, arcebispo de Olinda e Recife, bispo auxiliar no Rio de Janeiro entre 1921 e 1930, 

cardeal do Rio entre 1930 e a sua morte em 1943‖ (ALVES, 1979, p.36). 

Dom Sebastião Leme foi um dos grandes responsáveis pelo processo de romanização 

da Igreja no país. Em seu discurso de posse como arcebispo da Arquidiocese de Olinda e 

Recife, em 1916, ele ressaltou a necessidade de uma união entre Igreja e Estado, mas 

principalmente a fidelidade aos princípios do Magistério da Igreja vindo do Vaticano. 

Somos a maioria absoluta da nação. Direitos inconcussos nos assistem com 

relação à sociedade civil e política, de que somos a maioria. Defendê-los, 

reclamá-los, fazê-los acatados, é dever inalienável. E nós não o temos 

cumprido. Na verdade, os católicos, somos a maioria do Brasil e, no entanto, 

católicos não são os princípios e os órgãos da nossa vida política. Não é 

católica  a  lei  que  nos  rege.  Da  nossa  fé  prescindem  os  depositários  da 

 

26  
Esse processo de romanização é apresentado por Eduardo Hoornaert no texto A Igreja no Brasil, do livro 

Historia liberationis – 500 anos de história da Igreja na América Latina, de Enrique Dussel, de 1992. 
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autoridade. Leigas são as nossas escolas; leigo, o ensino. Na força armada da 

República, não se cuida da Religião. Enfim, na engrenagem do Brasil oficial 

não vemos uma só manifestação de vida católica. O mesmo se pode dizer de 

todos os ramos da vida pública (CARTA..., [1916], 2009). 

 

O discurso do bispo de Olinda e Recife mostrava seu total descontentamento com o 

Estado e a sociedade laicizada. A insatisfação do bispo não era exatamente com a República, 

mas com o modelo social que não favorecia a presença e a autoridade da Igreja. 

Nem Dom Leme, nem Leão XIII gostavam da modernidade que inculcava 

nos espíritos as ideias de liberdade, autonomia, pesquisa científica. Eles 

achavam que a modernidade ia destruir a influência do catolicismo sobre a 

sociedade pelo seu ‗liberalismo‘ ao abordar as questões da vida e da 

sociedade a partir do principio do livre-exame, desimpedido de crenças ou 

dogmas (A IGREJA..., 1992, p.312). 

 

2.2.2 Os Bispos e a Imprensa 

 

O pensamento da Igreja Católica no Brasil se tornou mais coeso a partir da liderança 

de Dom Sebastião Leme, que trazia, em seu discurso, as marcas da resistência e do espírito 

restaurador para a sociedade brasileira, na perspectiva da Igreja. Destaca-se, neste contexto, o 

trabalho  desempenhado  pela  imprensa  católica,  ―na  missão  de  demostrar  os  benefícios  da 

cooperação entre Igreja e Estado, além, é claro, de defender os ideais da Igreja Católica, que 

se considerava como uma força espiritual que pairava acima do Estado e cujos prelados eram 

representantes diretos do Papa e, consequentemente, de Cristo‖ (SOARES, 2014, p.50). 

 
Quadro 5 - Principais revistas católicas no contexto da cooperação entre Igreja e Estado27 

 

PUBLICAÇÃO ORDEM/CONGREGAÇÃO RELIGIOSA RESPONSÁVEL 

Vozes Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) 

Mensageiro do Coração de Jesus Companhia de Jesus (Jesuítas) 

Ave Maria Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria 
(Clarentianos) 

Lar Católico Missionários do Verbo Divino (Verbitas) 

Mensageiro do Rosário Ordem dos Pregadores (Dominicanos) 

O Lutador Santíssimo Sacramento (Sacramentinos) 

Almanaque de Nossa Senhora 
Aparecida 

Missionários do Santíssimo Redentor (Redentoristas) 

Leituras Católicas Inspetoria São João Bosco (Salesianos) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 
27 

A relação das principais revistas católicas no contexto da cooperação entre Igreja e Estado foi listada a partir 

da obra Pensamento Católica no Brasileiro (2014), de Edvaldo Soares. 
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A Imprensa Católica desempenhou um papel fundamental no reposicionamento da 

Igreja. Mas, muito antes disso, alguns bispos brasileiros já haviam escrito sobre a imprensa, 

como é o caso de Dom José de Camargo Barros, bispo de Curitiba, que, em 1898, escreveu 

uma carta pastoral solicitando o apoio do povo da diocese de Curitiba para a imprensa 

católica, particularmente ao jornal católico A Estrela, criado por iniciativa dele. 

―Nos tempos atuais, a imprensa é uma obra pia utilíssima, grandemente necessária e 

igualmente santa e, por isso, constantemente e energicamente recomendada pelos Sumos 

Pontífices e Bispos do orbe católico‖ (CARTA..., [1898], 1983, p.34). Na carta, o bispo 

ressalta os predicados da imprensa católica, exaltando-a como indispensável. Ao fim do texto, 

ele como exemplo o jornal La Croix, pulicado em Paris, que começou como um simples 

folhetim e chegou ao ano de 1898 com um milhão de assinaturas. Dom José de Camargo 

também pediu a colaboração de todos os católicos da região ao jornal A Estrela. 

Portanto, aqueles e a estes pedimos a sua proteção para A Estrela, proteção 

que pode manifestar-se pelos seguintes modos: 

1.º tomando e pagando senão cada católico, ao menos cada família, uma 

assinatura; 

2.º enviando-se à redação um auxílio qualquer para a aquisição de uma 

tipografia própria; 

3.º divulgando-se e propagando-se, por toda parte, o conhecimento da folha. 

Em troca desta proteção, como penhor de nossa gratidão, a todos desde já 

enviamos nossas bênçãos (CARTA..., [1898], 1983, p.39). 

 

Além dessa carta de Dom José Camargo, outros bispos escreveram cartas pastorais 

específicas sobre a Imprensa, como podemos consultar graças ao levantamento feito pelo 

Centro de Estudos e Pesquisas para a História da Igreja no Brasil (CEPEHIB), na publicação 

Os Bispos do Brasil e a Imprensa (1983). A obra, sob a coordenação do Frei Oscar de 

Figueiredo Lustosa, reúne textos que vão de 1989 a 1944, sempre sobre a temática da 

imprensa. 

A Imprensa de caráter confessional, especificadamente a católica, não podia 

ficar à margem de todo esse movimento de fundamentação, avaliação e 

interpretação histórica do periodismo. Primeiramente porque, em nível 

religioso, a produção impressa marcou, em graus ainda a aquilatar 

corretamente, a presença e ação da Igreja sobre a sociedade brasileira. E em 

segundo lugar porque a Imprensa, sobretudo os periódicos, foi o canal 

privilegiado, utilizado bem ou mal pela hierarquia e pelos católicos, para 

defender a fé e os costumes, para reivindicar direitos, para lutar contra 

adversários e, em uma palavra, para informar e formar (LUSTOSA, 1983, 

p.8). 

 

Podemos ver que, de fato, a Imprensa Católica surge em um contexto de luta pelo 

espaço da Igreja Católica na sociedade brasileira, diante das perdas consideráveis da Igreja 
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desde a criação do Império. A partir de 1898, os bispos brasileiros viveram período de 

engajamento pela implantação e sustentação do que eles chamam de a ‗Boa Imprensa‘. 

Para Lustosa (1983, p.12), a Imprensa Católica viveu quatro fases: 1) iniciação; 2) 

consolidação; 3) organização e articulação; e 4) especialização. Tomando com referência o 

ano de 1830, temos a primeira fase, marcada pelo empirismo, amadorismo e dispersão das 

iniciativas. Na segunda fase, observarmos uma imprensa que se consolida pelo aumento do 

número de jornais em todas as regiões do país e também pelo enfretamento dos adversários da 

Igreja, especialmente nos anos da Questão Religiosa. A articulação é, sem dúvida, a palavra 

da terceira fase vivida pela Imprensa Católica. Os jornais juntam-se para fundar o Centro da 

Boa Impressa e a Liga da Boa Imprensa, órgãos que dão sustentação aos trabalhos dos jornais 

e jornalistas católicos. 

A última fase proposta por Lustosa (1983, p.12) dá conta das configurações sociais a 

partir de 1945 e se configura como um momento em que a hierarquia da Igreja e os próprios 

jornalistas católicos sentem a necessidade de reformular a política da instituição sobre as 

questões referentes aos meios de comunicação, especialmente aos jornais. ―A partir de 1945, 

aproximadamente, sobrevém uma nova etapa, na qual a especialização, graças aos avanços 

tecnológicos dos meios de comunicação, trará novas perspectivas para a missão da Igreja nas 

áreas da Imprensa‖ (LUSTONA, 1983, p. 21). 

Os bispos depositaram nos jornais uma grande expectativa, no sentido de manter a 

Igreja viva e com voz no meio da sociedade brasileira. O pós-República não foi um momento 

tranquilo para a Igreja, principalmente por que ela sentia-se constantemente incomoda com o 

tratamento que recebia do Estado. A Igreja sempre achou que, por sua longa história com as 

diversas formas de governo e pelo fato de já ter sido parte do próprio Estado, merecia ser 

tratada de maneira diferente. 

―A  Imprensa  não  podia  faltar  no  rol  dos  recursos  ou  instrumentos  significativos  e 

eficientes a serem empregados a fim de viabilizar a missão eclesiástica e, também a fim de 

opor, com as mesmas armas, um dique ao que se via como uma avalancha de males‖ 

(LUSTOSA, 1983, p.22). O episcopado brasileiro, de maneira coletiva, iniciou um trabalho  

de apoio e incentivo à Imprensa Católica. 
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Quadro 6 - Publicações de Bispos do Brasil sobre a Imprensa Católica (1898 - 1944)28 

 

ANO TITULO BISPO DIOCESE/ ESTADO 

1898 Carta Pastoral Dom José de Camargo Barros Curitiba/ Paraná 

1902 Os abusos e os males da 
Imprensa 

Dom Eduardo Duarte Silva Sant‘anna de Goyaz/ 
Goiás 

1913 Sobre a Imprensa Dom Francisco de Campos 
Barreto 

Pelotas/ Rio Grande do 
Sul 

1918 Do nosso dever para com a 
Imprensa 

Dom Adaucto Aurelio de 
Miranda Henriques 

Parahyba do Norte/ 
Paraíba 

1918 A Imprensa catholica e sua 
orientação 

Dom Octavio Chagas de 
Miranda 

Pouso Alegre/ Minas 
Gerais 

1921 A Imprensa Catholica Dom Santino Maria da Silva 
Coutinho 

Pará/ Pará 

1923 Da boa Imprensa Dom Manuel Nunes Coelho Aterrado/ Minas Gerais 

1924 Sobre a Imprensa Dom Manuel Nunes Coelho Aterrado/ Minas Gerais 

1940 Pio XI e a divisa dos 
jornalistas 

Dom Francisco de Aquino 
Corrêa 

Cuiabá/ Mato Grosso 

1944 Sobre a imprensa diocesana Dom Felipe Condurú Pachêco Ilhéus/ Bahia 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Vemos aqui o exemplo de dez textos assinados por bispos do Brasil, que têm como 

tema central a Imprensa Católica. Dentre os dez textos, temos representação de todas as 

regiões do país. Vale destacar a produção de Dom Manuel Nunes Coelho, que publicou duas 

cartas pastorais sobre a temática, em um curto espaço de tempo. É importante destacar que 

muitos outros bispos abordaram a temática da Imprensa Católica em suas cartas pastorais, no 

entanto, selecionamos apenas aqueles que dedicaram uma carta exclusiva à temática. 

Para Lustosa (1983, p.24), é necessário observar dois pontos que são chaves no 

conteúdo das cartas: 1) Objetivos; e 2) lugar e papel da Imprensa Católica. 

E para a Imprensa Católica os prelados detalham mais os objetivos: ‗instruir 

e educar‘ (Dom Felipe Conduru Pacheco), difundir ‗a verdade... libertadora 

das servidões‘ (Dom Francisco de Aquino Correia), ‗defender a fé‘ (Dom 

Manuel Nunes Coelho), ‗elemento indispensável para a vida e a ação 

religioso-social da Igreja‘(Dom José de Camargo Barros), ‗preencher os 

vazios do clero no apostolado‘ (Dom Santino Maria da Silva Coutinho), ‗o 

jornal católico, hoje em dia, é de uma necessidade que se impõem, não só 

para espalhar a semente da boa doutrina, mas ainda para neutralizar e 

destruir os lamentáveis efeitos produzidos na sociedade pelos maus jornais 

(Dom Francisco de Campos Barreto) (LUSTOSA, 1983, p.25). 

 

Dentre a diversidade de objetivos que observamos, parece-nos evidente a intenção dos 

bispos de incentivar e imprimir aos jornais católicos um valor e importância que vai além da 

 

28 
A partir da leitura e análise da obra Os Bispos do Brasil e a Imprensa (1983), organizada pelo Frei Oscar de 

Figueiredo Lustosa, foi possível construir esse quadro que relaciona por ano/título/bispo/diocese os documentos 

publicados pelos bispos do Brasil, entre 1898 e 1944, sobre a Imprensa Católica. 
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sua função de propagar os ideais católicos, mas sim uma missão de enfretamento e 

reposicionamento da Igreja no contexto social da época. ―Ao focalizarem o papel e o lugar da 

Imprensa na sociedade – ‗rainha do século‘, ‗senhora absoluta da opinião pública‘ – sobretudo 

da Imprensa Católica, os prelados o fazem, via de regra, em uma linguagem e forma 

universais, vale dizer abstratas‖ (LUSTOSA, 1983, p. 26). 

Foram as transformações na sociedade, a evolução tecnológica dos meios de 

comunicação do período e a diversidade de ideias da época que impulsionaram a Igreja, em 

meados de 1942, a imprimir, em suas publicações, uma transformação muito significativa. 

Ganharam espaço, em suas pautas, as preocupações com questões sociais que agitavam o país. 

A Igreja entendeu que, se ela não se envolvesse nessas problemáticas, certamente perderia 

ainda mais espaço para outras denominações religiosas e para as diversas correntes de 

pensamento, mais alinhadas à vida social do país. 

―[...] com a evolução tecnológica dos meios de comunicação social e com o pluralismo 

reinante na sociedade, é inegável que os condicionamentos da missão da Igreja são outros, 

pedindo uma catalisação da Imprensa, em termos de abertura e compreensão‖ (LUSTOSA, 

1983, p.29). 

 
2.2.3 Novo período para o catolicismo no Brasil 

 
 

Em meados de 1930, Dom Sebastião Leme uniu-se a Getúlio Vargas, na tentativa de 

barganhar vantagens para a Igreja Católica, durante o processo da Constituição de 1934, 

implementada por Vargas após as manifestações da revolução constitucionalista de 1932. O 

fato é que o bispo conseguiu a incorporação de uma série de medidas favoráveis à Igreja nessa 

Constituição. Alves (1979, p.37) elenca pelo menos oito pontos: 1) O prefácio da Constituição 

coloca-a ‗sob a proteção de Deus‘, marcando o fim da influência positivista; 2) Os religiosos 

obtêm direitos cívicos; 3) A personalidade jurídica das ordens religiosas não sofre entraves; 4) 

A assistência espiritual às organizações militares e oficiais é consentida; 5) O casamento 

religioso é reconhecido pela lei civil; 6) O divórcio é proibido; 7) O Estado é autorizado a 

financiar a Igreja quando do interesse coletivo; e 8) Volta para as Escolas o Ensino Religioso. 

Assim, graças à relação pessoal de Dom Sebastião Leme com Getúlio Vargas, as a 

Igreja voltou a se aproximar do Estado. Mas isso também significou um completo 

comprometimento da Igreja com os rumos do governo ditatorial de Vargas. Essa postura 

rendeu  um  afastamento  ainda  maior  dos  mais  pobres  e  da  classe  trabalhadora.  ―Os  setores 
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populares foram abandonados do ponto de vista religioso e promocional. A presença da Igreja 

entre eles passou a ser quase que apenas uma obra de filantropia. A vasta rede de assistência 

social que organizou exerceu e exerce a função que lhe são delegadas pela elite 

governamental‖ (ALVES, 1979, p. 40). 

Um novo período para o catolicismo no Brasil só se inicia após a morte de Dom 

Sebastião  Leme,  em  1942.  Esse  novo  momento  é  ―marcado  pela  abertura  para  as  graves 

questões sociais que agitavam o país. Com a população majoritariamente pobre, em processo 

contínuo de empobrecimento [...], o Brasil apelava para reformas‖ (A IGREJA..., 1992, 

p.313). 

Grande parte dos católicos no país despertou para sua responsabilidade social e 

política a partir do discurso e da prática da Ação Católica Especializada, de influência belga e 

francesa. 

Sobretudo a JUC (Juventude Universitária Católica) e a JOC (Juventude 

Operária Católica) eram ativas e passaram rapidamente, já na década de 50, 

da ideologia do desenvolvimento para a ideia de que a pobreza no Brasil não 

era consequência de atraso tecnológico ou educacional, mas basicamente da 

dominação estrangeira sobre o país (A IGREJA..., 1992, p.313). 

 

Por muito tempo, coexistiram, no Brasil, a Ação Católica Brasileira (ACB) e a Ação 

Católica Especializada (ACE). ―Na verdade, o que aconteceu em termos de organização da 

Ação Católica no Brasil, é que os dois ‗tipos de Ação Católica‘ convivem em um mesmo 

período, porém, com predominância da Ação Católica Geral até a década de 1950‖  

(SOARES, 2014, p.119). Existiam diferenças significativas nos dois tipos de ação católica. 

A Ação Católica Brasileira foi um movimento fundado no Brasil por Dom Sebastião 

Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, em 1935, cujo objetivo era formar leigos para ajudar a 

Igreja no processo de cristianização da sociedade. Já a Ação Católica Especializada foi criada 

pelo padre belga Joseph Cardjin, que se organizava segundo critérios de idade e função, 

utilizando o método Ver, Julgar e Agir. Essa estrutura está focada em um trabalho mais 

direcionado à juventude e, em especial, à juventude da classe trabalhadora. 

Soares (2014) resgata uma interpretação do método criado por Cardjin, feita por Rene 

Guerra, um ex-professor do Instituto Teológico do Recife: 

Ver: é fazer o jovem trabalhador, ele mesmo, descobrir a sua vida, entrar no 

coração da sua vida, ver o mundo do trabalho, o conjunto das causas que o 

tornaram vitima da exploração. 

Julgar: fazer o jovem trabalhador, ele mesmo, a entrar no projeto de Deus 

que deve se realizar na sua vida concreta. 

Agir: No mundo do trabalho como o filho de Deus (p.117). 
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A Ação Católica Especializada ganhou mais visibilidade com a nomeação do Pe. 

Helder Câmara29, como assistente geral da Ação Católica no país, por Dom Jaime Câmara, 

arcebispo do Rio de Janeiro. Ao lado de Pe. Helder, trabalhou também o Frei Romeu Dale, 

como assistente nacional da JUC. 

A partir do final da década de 50, a JUC muda seu direcionamento frente à 

sua posição ideológica e política pelo fato de já estar doutrinada pelas ideias 

maritanista, introduzidas anteriormente pelo Centro D, Vital e implantadas 

efetivamente por alguns assistentes eclesiásticos, entre eles Frei Romeu Dale 

e Pe. Helder Câmara, antigo integralista que passa a adotar uma posição  

mais liberal (SOARES, 2014, p.124). 

 

Segundo José Oscar Beozzo (1984), um dos motivos que fizeram com que a JUC 

mudasse de orientação foi a presença de uma perspectiva mais ‗temporal‘, com caraterísticas 

cada vez mais esquerdistas no plano social. Para o autor, essa mudança está intrinsicamente 

ligada às reflexões de Jacques Maritain30, que pregava uma atuação mais efetiva do cristão no 

mundo. 

Esta tese de Beozzo nos leva a considerar que as denúncias contidas na obra 

Em defesa da Ação Católica de Plínio Corrêa de Oliveira eram coerentes, 

pois, a partir do momento em que são adotados os procedimentos da Ação 

Católica Especializada, tal como o apostolado de infiltração e os ideais 

maritanistas, a Ação Católica e, em especial a JUC, começa a questionar a 

própria hierarquia e a assumir posições contrárias àquelas expostas no 

Magistério da Igreja Católica (SOARES, 2014, p.124). 

 

A Ação Católica Especializada, particularmente a JUC, apropriou-se desta nova 

postura do ‗ideal histórico‘ de Maritain. Essa expressão aparece em sua obra Humanismo 

Integral, de 1936, na qual ele assim a define: ―Não é um ser de razão, mas uma essência ideal 

realizável e não como obra feita, mas que se faz‖ (MARITAIN, 1936, p.123). Para Maritain, o 

‗ideal histórico‘ não era algo abstrato ou que fica apenas na mente das pessoas, pelo contrário, 

seria algo possível de existir e que, pela ação dos homens, pode perfeitamente se materializar 

em determinado momento histórico. 

Essa reflexão de Maritain (1963) gerou, dentro da JUC, um profundo desejo de 

mudança e uma inquietação para maior atuação dos cristãos no mundo. Defendia-se que o 

 

 

 
29 

Helder Pessoa Câmara nasceu no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza no ano de 1909. Foi ordenado 

sacerdote em 1931. Trabalhou como diretor do Departamento de Educação do Estado do Ceará em 1935 e 

também como diretor do Serviço de Medidas e Programas da Secretaria de Educação em 1936. Exerceu ainda o 

cargo de técnico do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Teve sua sagração como bispo em 1952 e 

trabalhou como bispo auxiliar no Rio de Janeiro até 1955, quando foi eleito Arcebispo de Olinda e Recife. 
30 

Jacques Maritain investigou as origens religiosas do ideal democrático e do bem comum. Foi uma das figuras 

centrais do neotomismo. Defendeu uma ordem política que preserve o destino eterno da pessoa humana em sua 

obra Humanismo integral de 1936. 
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cristão estivesse em todos os espaços da sociedade, garantido a presença da Igreja e também a 

realização da missão social do cristão. 

Segundo Soares (2014, p. 126), ―o Ideal Histórico de Jacques Maritain foi utilizado, 

não no sentido de transformação social, mas sim de restauração de uma sociedade católica; 

porém, ocorre um abandono da preocupação com os aspectos morais e de fé‖. Deixar de lado 

os aspectos morais e de fé, tidos como essenciais pelo Magistério da Igreja Católica, fez com 

que os bispos membros da Comissão Episcopal para a Ação Católica Brasileira traçassem 

diretrizes básicas, na tentativa de converter a JUC a partir dos ideais puramente moralistas da 

Igreja, na década de 1960. 

Na verdade, a mudança da linha de pensamento e de ação da JUC e JOC gerou, entre 

parte da hierarquia e do episcopado brasileiro, um desconforto. A maioria dos bispos 

mantinha  uma  postura  bastante  conservadora  em  relação  às  questões  político-social.  ―[...] 

começou a JOC a envolver-se cada vez mais em assuntos políticos, dando início ao que 

tornaria notadamente uma rápida e profunda transformação de um dos grupos leigos mais 

importantes da Igreja brasileira‖ (SOARES, 2014, p.128). 

Nesse contexto, surge, em 1962, a Ação Popular (AP). Parte dos membros deste novo 

movimento era de pessoas que anteriormente participavam da Ação Católica e da Ação 

Católica Especializada. Elas discordavam da excessiva interferência da Igreja Católica nos 

movimentos, como tentativa de imprimir neles as diretrizes da hierarquia católica. 

Em sua gênese, a Ação Popular definia-se como um movimento político, inspirado 

pelas ideias de Maritain e também nas ideias socialistas. Foram os membros da AP que 

posteriormente integraram parte da extrema esquerda do Partido dos Trabalhadores (PT) e, 

assim, constituíram-se como a esquerda católica. ―Segundo José Oscar Beozzo, o movimento 

da AP teve início a partir de 1961, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, durante a 

Semana Social. [...] Durante essa Semana, elaborou-se um manifesto por parte do Diretório 

Central dos Estudantes da PUC, dirigido aos universitários brasileiros‖ (SOARES, 2014, p. 

133). 

José Oscar Beozzo realizou um estudo sobre os movimentos universitários da época, 

posteriormente divulgados na obra Os cristãos na universidade e na política (1984). Em seu 

estudo, ele apresenta três grupos distintos e comenta que não existia, naquela época, 

pensamento hegemônico nesses movimentos diretamente ligados à AP. 

1. O Grupo de Belo Horizonte, formado principalmente por ex-integrantes 

da JUC, que acreditavam na necessidade de uma ação temporal, porém, 

enraizada no Evangelho. 
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2. O Grupo do Rio de Janeiro, que procurava criar um movimento de 

reflexão marxista. Neste grupo, encontrava-se o Pe. Henrique C.  de 

Lima Vaz. 

3. O Grupo da UNE, que acreditava que não havia contradições entre ser 

cristão e marxista (BEOZZO, 1984, p.113). 

 

Nesse bojo de transformação e militância dos grupos da Ação Católica, da Ação 

Católica Especializada e, posteriormente, da Ação Popular, emerge a motivação para a 

criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Essa iniciativa surge dos 

bispos ligados a esses movimentos, especialmente à Ação Católica. Dentre esses bispos e 

padres, destaca-se Dom Hélder Câmara. 

A CNBB é criada, inicialmente, com a proposta de ser uma ―Entidade que procurava 

ser a ‗porta voz‘ da maioria do episcopado brasileiro, mas, sem caráter de doutrinação ou 

poder de controle e fiscalização ou mesmo canônico sobre a ação do episcopado; ou seja, a 

Conferência não teria caráter conciliar‖ (SOARES, 2014, p.140). 

 
2.3 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

 
A CNBB foi uma das primeiras entre as 84 conferências episcopais31 

existentes atualmente no Mundo. Fundada em 17 de outubro de 1952, é 

obra de dois homens que, apesar dos seus caracteres diametralmente 

opostos, se identificaram sempre na lealdade que devotavam à mesma 

instituição: o antigo auxiliar do arcebispo do Rio de Janeiro, Hélder 

Câmara, e o antigo secretário de Estado de Pio XII, Giovanni Battista 

Montini, PauloVI. (ALVES, 1979, p.63). 

 

2.3.1 Surgimento da CNBB 

 
 

Foi no ano de 1942 que o então Pe. Hélder Pessoa Câmara propôs ao Cardeal Dom 

Jaime de Barros Câmara a fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A 

proposta de Pe. Hélder era criar ―um organismo cujos serviços pudessem tornar mais fortes os 

laços entre o episcopado brasileiro‖ (ALVES, 1979, p.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 
Segundo dados do Anuário Pontifício de 2010, publicado pela Libreria Editrice Vaticana, atualmente existem 

115 conferências episcopais pelo mundo: 35 na África; 10 na Ásia; 32 na Europa; 5 na Oceania; 14 na América 

do Norte; e 10 na América do Sul. 
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A proposta de Pe. Hélder encontrava amplo apoio em duas pessoas da hierarquia da 

Igreja Católica. O primeiro deles era o Núncio Apostólico no Brasil, o representante 

diplomático do Vaticano no país, Dom Carlo Chiarlo. O segundo era Monsenhor Montini, 

secretário de Estado de Pio XII, que posteriormente tornou-se Papa Paulo VI. 

 
 

  

Imagem 2 - Dom Carlos 

Chiarlo - Núncio Apostólico 

Fonte: Núcleo de Memória da 
PUC-Rio 

Imagem 3 - Monsenhor 

Montini - Secretário de 

Estado de Pio XII 

Fonte: Blog Orbis Catholicus 

Secundus 

 

Em texto intitulado A CNBB nasceu assim, publicado inicialmente no jornal O São 

Paulo e no Comunicado Mensal da CNBB, ambos em novembro de 1977, por ocasião das 

comemorações de 25 anos da instituição e republicado na obra Presença Pública da Igreja no 

Brasil (2003), Dom Hélder Câmara relata alguns detalhes importantes do surgimento da 

conferência. 

É verdade que, com 27 anos de idade, em 1936, a Providência me 

transferiu, de modo inesperado, para o Rio de Janeiro. Aí fui levado a 

colaborar com d. Sebastião Leme e, a seguir com d. Jaime Câmara.[...] 

Aproveitando um bom pretexto para uma primeira viagem a Roma, fui 

expor o sonho da CNBB ao então secretário de Estado do Santo Padre 

Pio XII, S.Exa. mons. Montini. Ia como representante dos anseios de 

numerosos bispos e viajei com o apoio precioso do senhor núncio e dos 

senhores cardeais do Rio (d. Jaime) e de São Paulo (d. Carlos Carmelo 

de Vasconcelos Mota). Mons. Montini ouvia os problemas do mundo 

inteiro, com enorme perspicácia e profundo interesse fraterno. [...] Um 

ano depois da primeira ida a Roma, tive de voltar a mons. Montini para 

insistir no sonho da CNBB. Ele garantiu que em menos de três meses a 

Conferência estaria criada. Deus se serviu do hoje Santo Padre Paulo VI 

para a fundação da CNBB e, pouco depois, do CELAM (A CNBB..., 

[1977], 2003, p.9-11). 
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Alves (1979, p.63) ironiza sobre a demora na criação da CNBB, comentando que os 

corredores do Vaticano são longos. De fato, Pe. Hélder precisou ir ao Vaticano duas vezes 

para encontrar-se com Mons. Montini. A primeira visita por ocasião do I Congresso Mundial 

de Apostolado dos Leigos, em dezembro de 1950 e a segunda visita ocorreu em outubro de 

1951. Nesta ocasião, Mons. Montini recebeu em mãos ―o anteprojeto de Estatutos da futura 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil‖ (GÊNESE..., 2003, p.32). 

 

Imagem 4 - Monsenhor Montini e Pe. Hélder Câmara 

Fonte: Rádio Vaticano 

 

Entendemos que, antes de se consolidar a criação da CNBB, era necessário fazer de 

seu principal incentivador e mobilizador um bispo. Em março de 1952, Pe. Hélder Câmara 

tornou-se bispo auxiliar do Rio de Janeiro e, em 20 de abril do mesmo ano, foi sagrado bispo, 

aos 43 anos de idade, na Igreja da Candelária, do Rio de Janeiro, pelas mãos dos bispos Dom 

Jaime de Barros Câmara, Dom Rosalvo Costa Rego e Dom Jorge Marcos de Oliveira. 

No mesmo ano em que Dom Hélder foi sagrado bispo, os Cardeais Dom Jaime de 

Barros Câmara e Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, respectivamente do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, encaminharam correspondência para todo o episcopado brasileiro. 

Segundo Barros (2003, p.32), essa carta tinha três objetivos: 1) Apresentar o projeto de 

criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; 2) Propor o primeiro Regulamento 

dessa Instituição; e 3) Convocar os arcebispos metropolitanos para a assembleia de instalação 

da Conferência. 

A Assembleia convocadas pelos cardeais aconteceu no Palácio São Joaquim, Largo da 

Glória, entre os dias 14 e 17 de outubro de 1952. Nesta oportunidade, foi apresentada a 

finalidade central da conferência, como mostra trecho do resumo da assembleia resgatado por 

Soares  (2014,  p.  142):  ―Trata-se  de  um  órgão  que  visa  articular,  com  oportunidade  e 
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eficiência, a ação de todo o Episcopado Nacional, em problemas importantes de interesse 

comum a todas as dioceses brasileiras‖ (ver anexo 1). 

Nesta primeira ocasião, ficou determinado que a CNBB fosse formada por uma 

Comissão Permanente, composta pelos cardeais brasileiros; por três arcebispos eleitos em 

mandatos de três anos; e pelo Secretariado Geral e suas subdivisões. 

 
Quadro 7 - 1ª Estrutura Organizacional da CNBB - 1952 

 

1ª ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CNBB - 1952 

COMISSÃO PERMANENTE 

CARDEAIS BRASILEIROS 

- Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta 

(São Paulo) – presidente 

- Dom Jaime de Barros Câmara (Rio de Janeiro) 

ARCEBISPOS ELEITOS 

- Dom Vicente Scherer (Porto Alegre) 

- Dom Mario de Miranda Vilas Boas (Belém) 
- Dom Antônio de Almeida de Morais (Recife) 

 

ARCEBISPOS SUPLENTES 

- Dom Augusto Álvaro da Silva (Salvador) 
- Dom Antônio dos Santos Cabral (Belo 

Horizonte) 
- Dom Antônio de Almeida Lustosa (Fortaleza) 

SECRETARIADO GERAL 

- Dom Helder Câmara (Rio de Janeiro) 

Secretariado 

Nacional de 

Educação 

- Dom Paulo 

Tarso Campos 

(Campinas) - 

presidente da 

comissão 

Secretariado 

Nacional de Ação 

Social 

- Dom José 

Medeiros Delgado 

(São Luís do 

Maranhão) - 

presidente da 

comissão 

Secretariado 

Nacional do 

Ensino de 

Religião 

- Dom Alberto 

Guadêncio Ramos 

(Manaus) - 

presidente da 

comissão 

Secretariado 

Nacional dos 

Seminários e 

Vocações 

Sacerdotais 

- Dom Manuel 

Pedro de Cunha 

Cintra 

(Petrópolis) - 

presidente da 

comissão 

Secretariado 

Nacional do 

Apostolado Leigo 

e Comissão 

Episcopal da 

Ação Católica 

Brasileira 

- Dom Jaime de 

Barros Câmara 

(Rio de Janeiro) – 

presidente da 
comissão 

Liga Eleitoral Católica 

Comissão permanente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para abrigar a nova instituição que estava sendo criada, foram convertidos os 

escritórios da Ação Católica Brasileira, no Rio de Janeiro, que receberam os secretariados da 

Comissão Permanente da CNBB. Aos poucos, a instituição ganhava corpo, estruturando-se e 

organizando-se, para garantir que a unidade tão desejada pelos bispos pudesse acontecer. 

Para a CNBB, também ficou o encargo de conduzir uma reorganização da estrutura 

eclesiástica, a fim de potencializar as forças da instituição. ―Essa reestruturação, que tinha fins 

administrativos, visava também nítidos objetivos ideológicos e políticos‖ (ALVES, 1979, 
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p.64). Durante toda a sua história, a Igreja Católica no Brasil sempre esteve preocupada com  

a perda de espaço social e político. Com a criação da CNBB, os bispos acreditavam que fosse 

possível imprimir uma nova fisionomia à imagem da Igreja na sociedade brasileira. 

Porém, mesmo que a CNBB buscasse adotar posturas e posições com o intuito de 

uniformizar a imagem da Igreja no Brasil, isso certamente não seria possível, tendo em vista 

que as decisões e indicações oriundas da conferência poderiam ser perfeitamente ignoradas 

pelos bispos em suas dioceses, já que não se tratava de um órgão legislador, mas sim uma 

instância de mobilização e articulação do episcopado. 

Os primeiros dez anos da instituição foram fortemente marcados pela personalidade de 

Dom Hélder Câmara, secretário geral da conferência. ―[...] é difícil pensar na organização sem 

pensar no seu líder‖ (ALVES, 1979, p.65). Apesar de a conferência ter diversos membros em 

seu conselho, uma peça chave, que se manteve assim por muito tempo na estrutura 

organizacional da CNBB, foi a figura de Dom Hélder. Ele ficou como secretário-geral por 

dois mandatos de seis anos cada, permanecendo 12 anos na linha de frente da principal 

estrutura de poder da Igreja Católica no Brasil. Entendemos que, efetivamente, quem tem 

poder dentro da conferência, vide caso Dom Hélder e dos demais que seguiram nessa função, 

é o secretário-geral. É ele quem prepara todas as decisões que posteriormente serão somente 

anunciadas pelo presidente. 

Outro aspecto importante que retomamos no contexto do surgimento da CNBB é a 

presença marcante de bispos nordestinos entre os fundadores da conferência. Costa (2014, 

p.117) apresenta um estudo aprofundado com o resgate da trajetória dos bispos nordestinos na 

fundação da CNBB, destacando a formação, detalhes da carreira episcopal e a atuação eclesial 

de cada um. 

 
Quadro 8 - Trajetória Sumária dos Bispos Nordestinos Fundadores da CNBB 

 

BISPO FORMAÇÃO CARREIRA EPISCOPAL ATUAÇÃO ECLESIAL 

Carlos 

Gouveia 

Coelho - João 

Pessoa (PB) 

* 28/12/1907 

† 7/3/1964 

- Filosofia e 

Teologia - João 

Pessoa 

- Padre: 9/2/1930 

- Bispo: 2/5/1948 

- Bispo de Nazaré/PE (1948- 

55) 

- Bispo de Niterói/RJ - (1955- 

60) 

- Arcebispo de Olinda e 

Recife/PE (1960-64) 

- Secretario do bispado de 

João Pessoa, 1930 

- Vigário em Cajazeiras 
- Diretor do Colégio 

Padre Rolim em Cajazeiras 
- Professor do Seminário da 

Paraíba 

- Capelão do Colégio Pio X, 

João Pessoa 

- Diretor do Departamento 

de Educação na Paraíba 
- Ação Católica 

Eugênio de - Filosofia - - Bispo auxiliar de Natal/RN - Coadjutor em Nova Cruz, 
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Araújo Sales - 

Acari (RN) 

* 8/11/1920 

† 9/7/2012 

Fortaleza (1937- 

9) 
- Teologia - 

Fortaleza (1940- 

3) 
- Padre: 

21/11/1943 

- Bispo: 

15/8/1954 

- Cardeal: 

28/4/1969 

(1954-62) 
- Administrador apostólico de 

Natal/RN (1962-4) 

- Administrador apostólico de 

São Salvador/BA 

(1964-8) 
- Arcebispo de São 

Salvador/BA (1968-71) 

- Arcebispo do Rio de 

Janeiro/RJ (1971-2001) 

- Arcebispo emérito do Rio de 

Janeiro/RJ (2001-12) 

RN, 1943-4 

- Vigário em Natal, 1944; 
- Professor do Seminário de 

São Pedro, Natal 

- Professor da Escola de 

Serviço Social de Natal 

- Diretor das Obras 

Sociais da Arquidiocese de 

Natal; 

- CEBs de Nísia Floresta; 
- Capelão da Polícia Militar 

do RN; 

- Juventude Masculina 

Católica, Natal 

- Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

- Movimento de Educação 

de Base 

Fernando 

Gomes dos 

Santos – Patos 

(PB) 

* 4/4/1910 

† 1/6/1985 

- Filosofia: João 

Pessoa (1927-9) 

- Teologia: Roma 

(1930-2) 

- Padre: 

1/11/1932 

- Bispo: 4/4/1943 

- Bispo de Penedo/AL (1943- 

9) 

- Bispo de Aracaju/SE (1949- 

57) 

- Arcebispo de Goiânia/GO 

(1957-85) 

- Vigário em Cajazeiras, 

PB, 933-6 

- Vigário em Patos, PB, 

1937- 43 

- Círculo Operário Católico, 

1940 

- Juventude Estudantil 

Católica 

- Casa dos Pobres de 

Patos (PB); 

- Ação Católica de Penedo 

(AL); 

- Serviço de 

Assistência à Mendicância; 

de Aracaju, 1949 

Hélder Pessoa 

Câmara – 

Fortaleza (CE) 

* 7/2/1909 

† 27/8/1999 

Filosofia e 

Teologia: 

Fortaleza (1923- 

31) Padre: 

15/8/1931  

Bispo: 20/4/1952 

- Bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro/RJ (1952-64) 

- Arcebispo de Olinda e 

Recife/PE (1964-85) 

- Arcebispo emérito de Olinda 

e Recife/PE (1985-99) 

- Vigário em Fortaleza, 

1931-6 

- Diretor do Departamento 

de Educação, CE, 1935-6 

- Diretor do ensino de 

religião da Arquidiocese do 

Rio de Janeiro, 1936 

- Técnico de Educação, 

1936-7 

- Técnico do Instituto de 

Pesquisa e Educação, 1937- 

9 

- Técnico do MEC, 1939-46 

Professor da Faculdade 

Católica, 1942 

- Juventude Operária 

Católica do CE, 1931 

- Ação Católica, 1952-62 
- Comissão de Justiça e Paz 

de Recife, 1979 

- Movimento de Não- 

Violência 
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José de 

Medeiros 

Delgado - 

Pombal (PB) 

* 28/7/1905 

† 9/3/1988 

- Filosofia: João 

Pessoa (1923-4) 

- Teologia: Roma 

(1925-7) João 

Pessoa (1928-9) 

- Padre: 2/6/1929 
- Bispo: 

29/6/1941 

- Bispo de Caicó/RN (1941- 

52) 

- Arcebispo de São Luís/MA 

(1952-63) 

- Arcebispo de Fortaleza/CE 

(1963-73) 

- Arcebispo emérito de 

Fortaleza/CE (1973-88) 

- Capelão em Bananeiras, 

PB, 1930-1931 

- Vigário em Campina 

Grande, PB, 1931-1941 

Ação Católica, 1942 
- Casa do Pobre, 1943 de 

Caicó (RN) 

- Juventude Operária 

Católica 

- Juventude Agrária 

Católica 

- Cooperativa de Produtores 

- Cooperativa do Banco 

Rural 

- Missão Intermunicipal 

Rural 

Arquidiocesana 

- Semanas Ruralistas 
- Movimento de Educação 

de Base (MA) 

- Banco Popular de 

Fortaleza 

José Vicente 

Távora - 

Orobó (PE) 

* 19/7/1910 
† 3/4/1970 

- Filosofia e 

Teologia: Olinda 

(1928-34) 

- Padre: 8/5/1934 
- Bispo: 

25/7/1954 

- Bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro/RJ (1954-8) 

- Bispo de Aracaju/SE (1958- 

60) 

- Arcebispo de Aracaju/SE 

(1960-70) 

- Pároco em Nazaré da 

Mata, PE, 1934-9 

- Pároco em Goiana, PE, 

1935 

- Vigário de Olinda e 

Recife, 1939-41 

- Assessor da Arquidiocese 

do Rio de Janeiro, 1941-54 

- Professor da Faculdade de 

Filosofia Santa Úrsula 

- Juventude Operária 

Católica, 1934-39 

- Legião do Trabalho, 1938 
- Nazaré da Mata (PE), 

1938 

- Juventude Operária 

Católica de PE, 1939-41 

- Federação dos Círculos 

Operários Católicos, 1941 

- Juventude Operária 

Católica e Movimento 

Familiar Cristão do RJ, 

1948 

- Juventude Operária 

Católica nacional 

- 1º presidente do 

Movimento de Educação de 

Base, 1961-70 

- Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais e 

Legiões Agrárias em SE 

Luís do 
Amaral 

- Filosofia e 
Teologia: Roma 

- Bispo de Cajazeiras /PB 
(1948-52) 

- Professor de Filosofia e 
reitor do Seminário Maior 
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Mousinho - 

Timbaúba 

(PE) 

* 18/11/1912 
† 24/4/1962 

(1930-7) 
- Padre: 

27/3/1937 

- Bispo: 

28/11/1948 

- Bispo de Ribeirão Preto/SP 

(1952-8) 

- Arcebispo de Ribeirão 

Preto/SP (1958-62) 

de 

Olinda, 1939-48 
- Ação Católica 

Manuel 

Pereira da 

Costa - 

Pocinhos (PB) 

* 12/9/1915 

† 25/7/2006 

- Filosofia: São 

Paulo (1934-36) e 

Roma (1938-9) 
- Teologia: Roma 

(1937-40) 

- Padre: 

23/3/1940 

- Bispo: 

15/8/1954 

- Bispo auxiliar da Paraíba/PB 

(1954-59) 

- Bispo de Nazaré /PE (1959- 

62) 

- Bispo de Campina 

Grande/PB (1962-81) 

- Bispo emérito de Campina 

Grande/PB (1981-2006) 

- Professor de Filosofia e 

Teologia, reitor e vice-reitor 

do Seminário de João 

Pessoa, 1940-54 

- Ação Católica de João 

Pessoa 

Fonte: (COSTA, 2014, p.117) 

 
 

Alves (1979, p. 66), ao se referir à quantidade de nordestinos entre os fundadores da 

CNBB,  destaca  que  ―eles  são  nordestinos,  mas,  com  exceção  de  D.  Hélder,  nenhum  se 

encontra entre os que se tornarão os bispos mais progressistas do Brasil, sendo a palavra aqui 

empregada no sentido de aceitação da socialização dos meios de produção‖. Beozzo (1993, p. 

157) também ressaltou a predominância do ―grupo nordestino capitaneado por Dom Hélder 

Câmara‖ nos primeiros doze anos da CNBB (1952-1964), mas essa hegemonia foi encerrada 

com o golpe militar. 

Costa  (2014,  p.  118),  sobre  os  bispos  nordestinos,  argumenta  que  ―não  se  trata 

meramente da historicidade (pelo fato de terem sido fundadores), mas da centralidade por eles 

exercida. Melhor: a proeminência os legitimou a assumirem a fundação e condução da CNBB 

nos primeiros tempos‖. 

Maria Bandeira (1994), leiga que exerceu a função de secretária da Ação Católica 

Brasileira e da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, além de ter sido diretora- 

executiva do Movimento de Educação de Base (MEB) e colaborado muito próximo de Dom 

Hélder Câmara, afirma que, no período em que ―os bispos do Nordeste tomam consciência da 

injusta situação econômica e social, contribuem para sensibilizar o país e estimular ações 

governamentais mais coerentes e tecnicamente mais corretas‖ (BANDEIRA, 1994, p. 245). 

Esse é o contexto e os personagens centrais do surgimento da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil. Como vemos, os bispos de origem nordestina, em particular Dom 

Hélder Câmara, assumiram o verdadeiro protagonismo no cenário da recém-fundada CNBB, 

que em pouco tempo configurou-se como, de fato, a principal estrutura de poder da Igreja 

Católica no país. ―[...] a CNBB conseguiu conquistar rapidamente uma posição fundamental 



93 
 

 

 
 

na Igreja brasileira porque preenchia um papel não polêmico e satisfazia a uma necessidade 

organizacional geralmente reconhecida pelos bispos‖ (ALVES, 1979, p.66). 

 

2.3.2 Organização e estrutura da Igreja no Brasil 

 
 

Nos anos posteriores à criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

especialmente no período em que Dom Helder Câmara esteve à frente como secretário-geral 

da conferência, de 1952 a 1964, houve aumento significativo no número de dioceses e 

arquidioceses no país, bem como crescimento da quantidade de bispos. Soares (2014, p.148) 

comenta que esse quadro, possivelmente, deve-se à ―amizade pessoal de D. Hélder Câmara 

com o Núncio Apostólico, D. Armando Lombardi‖. É importante saber que a criação de novas 

dioceses e a escolha de novos bispos são processos mediados pelo Núncio Apostólico, por 

isso Soares admite essa possibilidade de influência. 

No  período  que  recobre  os  primeiros  anos  da  CNBB,  ―foram  criadas,  no  Brasil,  47 

dioceses, 17 prelazias e 3 arquidioceses, num total de 67 novas circunscrições eclesiásticas‖ 

(SOARES, 2014, p.148). Esse crescimento é bastante expressivo, principalmente quando 

olhamos para dados mais amplos. 

 
Quadro 9 - Dioceses e Prelazias criadas no Brasil entre 1551-1964 

 

 1551 - 1951 1952 - 1964 TOTAL 

ARQUIDIOCESES 0 3 3 

DIOCESES 86 47 133 

PRELAZIAS 25 17 42 

TOTAL 111 67 178 

% 62,3% 37,6% 99,9% 

Fonte: Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais 

 

 
Se observarmos a Quadro acima, considerando a quantidade de tempo de cada  

período, 1551-1951 (400 anos) e 1952-1964 (12 anos), proporcionalmente, podemos deduzir 

que houve aumento significativo na criação de circunscrições eclesiásticas. Em 400 anos, 

foram criadas 111, enquanto que, em apenas 12 anos, totalizam 67 novas circunscrições. 

Nos primeiros anos da CNBB, foram desenvolvidos e aprovados seus estatutos, nos 

quais somente os arcebispos, quer dizer, bispos que estão em arquidioceses, poderiam votar 

em nome de suas regiões. Segundo Soares (2014, p.149) no contexto da criação da 

conferência,  foram  criadas  também  ―três  novas  arquidioceses  e  foram  elevadas  mais  nove, 

aumentando assim para 31 o número de arquidioceses e arcebispos existentes no Brasil‖. Esse 
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aumento é significativo do ponto de vista de que com o aumento do número de arcebispos, 

aumentava-se também a representatividade das diversas realidades do país nas decisões da 

CNBB. 

Atualmente todos os bispos têm direito ao voto dentro da conferência no que dizer 

respeito às decisões. O espaço que a CNBB usa hoje para tomar suas principais decisões é a 

Assembleia Geral, momento em que todos os bispos da Igreja no Brasil estão reunidos para 

deliberar as principais questões em torno da realidade do catolicismo no país. 

 
2.3.2.1 Regionalização 

 

Foi realizada no Rio de Janeiro, de 2 a 5 de abril de 1962, a 5ª Assembleia Ordinária 

da CNBB, cujo tema central era o plano de emergência para mobilização geral da Igreja no 

Brasil e renovação do ministério sacerdotal, educandários e paróquias. A Igreja no Brasil, ao 

tratar de plano emergencial, referia-se, de fato, a um plano em caráter emergencial, atendendo 

ao pedido direto do Papa João XXIII. ―Em seu discurso ao CELAM, de novembro de 1958, 

João XXIII pediu que os bispos se empenhassem em obter uma clara visão da realidade em 

que trabalhavam, que fizessem um plano de ação correspondente à realidade, para somar e 

canalizar forças e iniciativas‖ (BEOZZO, 1993, p. 38). 

A primeira solicitação de João XXIII parece não ter sortido efeito no episcopado 

latino-americano, por isso o pontífice escreveu uma carta, datada de 8 de novembro de 1961, 

convocando novamente os bispos à criação de um plano de trabalho, que fosse claro e 

possível. Diante da solicitação do Papa, o Secretariado Nacional da CNBB colocou-se em 

ação para produzir o tal plano. ―O plano foi febrilmente preparado pelo Secretariado Nacional 

da Conferência Episcopal entre novembro de 1961 e março de 1962, ficando pronto para ser 

discutido na V Assembleia [...], em abril deste mesmo ano‖ (BEOZZO, 1993, p. 40). 

Uma das grandes preocupações da CNBB era que o plano fosse realmente 

desenvolvido em conjunto por todo o Brasil, garantindo o seu alcance. 

Para transformar as diretrizes em ações operacionais, a V Assembleia 

[...] tomou algumas decisões relevantes: criação de uma assessoria 

técnica, junto à Secretaria Geral da CNBB, responsável por coordenar e 

executar as ações necessárias à execução do Plano de Emergência – PE 

em nível nacional. Entre essas ações é preciso destacar a implantação 

dos Secretariados Regionais; especificação dos objetivos e metas 

fundamentais de cada Comissão Episcopal, visando operacionalizar o 

Plano Emergência; realização de encontros periódicos para dar um 

balanço na progressão dos trabalhos e programar as ações para a etapa 

seguinte‖ (GÊNESE..., 2003, p.49). 
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Foi então que se criaram os sete Secretariados Regionais. 

 
 

Quadro 10 - Secretariados Regionais da CNBB - 1962 
 

SECRETARIADO/ CIDADE SEDE REGIÃO/ESTADO 

Belém Norte 

Natal Nordeste 

Goiânia Goiás e Mato Grosso 

Belo Horizonte Minas Gerais e Espírito Santo 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

São Paulo São Paulo e Paraná 

Porto Alegre Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A decisão de criar os Secretariados Regionais objetivava tornar o trabalho da 

conferência mais eficiente e, principalmente, entender melhor as necessidades das regiões, 

diante de suas especificidades, dentro de um projeto de planejamento participativo. A 

preocupação da Igreja em ter uma atuação mais balizada pela realidade dos seus fieis era tão 

grande que meses depois da V Assembleia Ordinária da CNBB, na qual foram criados os 

Secretariados, realizou-se um encontro com as equipes de cada um dos sete Secretariados 

Regionais. 

O encontro foi extenso, do dia 1ª a 15 de junho de 1962. Participaram, na cidade do 

Rio de Janeiro, as equipes que eram constituídas por um bispo, dois sacerdotes e duas 

religiosas. Durante todos os dias do encontro, foram debatidas as linhas gerais de ação e as 

possibilidades de aplicação do plano nas regiões. ―O Plano de Emergência era a ferramenta 

que faltava à CNBB no sentido de traçar diretrizes que apontassem rumo e direção para os 

trabalhos da Igreja‖ (BEOZZO, 1993, p. 41). 

Para Beozzo, foi graças ao Plano de Emergência que a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil começou a ensaiar a sua regionalização, tão necessária para uma instituição 

dentro de um país como o nosso, de dimensões continentais. Essa aproximação com as 

realidades dos recôncavos brasileiros permitiu também que a conferência começasse a trilhar 

seu próprio caminho, com menos influência dos modos pastorais da Europa. Com o 

andamento a partir de suas próprias referências, tanto a CNBB quanto outras conferências que 

surgiram pela América Latina receberam certa chamada de atenção por parte da hierarquia da 

Igreja, no Vaticano. 

No plano, tomava-se por base a realidade do país no campo sócio-econômico- 

político e religioso, para depois propor soluções. [...] É difícil avaliar os 

resultados práticos do Plano de Emergência [...], mas o certo é que ele colocou 
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a Igreja do Brasil, pela primeira vez, numa atitude de trabalho conjunto e 

planejado (BEOZZO, 1993, p. 41). 

 

Anos mais tarde, essa divisão dos Secretariados Regionais foi sendo alterada e novas 

distribuições foram feitas. Mas, a Igreja percebeu, rapidamente, que os Secretariados 

Regionais eram ferramentas valiosas para o seu trabalho. Atualmente, a CNBB está 

organizada em 18 Regionais. 

 
Quadro 11 - 18 Regionais da CNBB - 201632 

 

REGIONAIS PROVÍNCIA 

ECLESIÁSTICA 

DIOCESES ESTADOS 

Regional Norte 1 Província Eclesiástica 

de Manaus (1952) 

- Arquidiocese de Manaus 
- Diocese de Coari 

- Prelazia de Borba 

- Diocese de Alto Solimões 

- Prelazia de Tefé 

- Diocese de Parintins 

- Prelazia de Itacoatiara 
- Diocese de São Gabriel da 

Cachoeira 
- Diocese de Roraima 

- Amazonas 
- Roraima 

Regional Norte 2 Província Eclesiástica 

de Belém do Pará 

(1906) 

- Arquidiocese de Belém do 

Pará 

- Diocese de Óbidos 

- Prelazia do Xingu 

- Diocese de Santarém 

- Prelazia de Marajó 

- Prelazia de Itaituba 

- Diocese de Marabá 
- Diocese de Bragança do 

Pará 

- Diocese de Castanhal 

- Diocese de Abaetetuba 

- Diocese de Cametá 

- Diocese de Ponta de Pedras 
- Diocese de Santíssima 

Conceição do Araguaia 
- Diocese de Macapá 

- Pará 
- Amapá 

Regional Norte 3 Província Eclesiástica 

de Palmas (1996) 

- Arquidiocese de Palmas 

- Prelazia de Cristalândia 
- Diocese de Miracema do 

Tocantins 

- Diocese de Porto Nacional 
- Diocese de Tocantinópolis 

- Tocantins 

Regional Nordeste 1 Província Eclesiástica 

de Fortaleza (1915) 

- Arquidiocese de Fortaleza 
- Diocese de Quixadá 

- Diocese de Iguatu 

- Diocese de Tianguá 
- Diocese do Crato 

- Ceará 

 

32 
Quadro elaborado a partir do Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja o Brasil (2017). 
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  - Diocese de Crateús 

- Diocese de Limoeiro do 

Norte 

- Diocese de Sobral 
- Diocese de Itapipoca 

 

Regional Nordeste 2 - Província Eclesiástica 

de Olinda e Recife 

(1910) 

- Província Eclesiástica 

da Paraíba (1914) 

- Província Eclesiástica 

de Maceió (1917) 

- Província Eclesiástica 

de Natal (1952) 

- Arquidiocese de Olinda e 

Recife 

- Diocese de Nazaré 

- Diocese de Petrolina 

- Diocese de Caruaru 

- Diocese de Garanhuns 

- Diocese de Floresta 

- Diocese de Palmares 
- Diocese de Afogados da 

Ingazeira 

- Diocese de Pesqueira 

- Diocese de Salgueiro 

- Arquidiocese da Paraíba 

- Diocese de Guarabira 

- Diocese de Campina Grande 

- Diocese de Patos 

- Diocese de Cajazeiras 

- Arquidiocese de Maceió 
- Diocese de Palmeira dos 

Índios 

- Diocese de Penedo 

- Arquidiocese de Natal 

- Diocese de Mossoró 
- Diocese de Caicó 

- Pernambuco 

- Paraíba 
- Rio Grande do 

Norte 

- Alagoas 

Regional Nordeste 3 - Província Eclesiástica 

de São Salvador da 

Bahia (1676) 

- Província Eclesiástica 

de Vitória da 

Conquista (2002) 

- Província Eclesiástica 

de Feira de Santana 

(2002) 

- Província Eclesiástica 

de Aracaju (1960) 

- Arquidiocese de São 

Salvador da Bahia 

- Diocese de Amargosa 

- Diocese de Itabuna 

- Diocese de Ilhéus 

- Diocese de Eunápolis 

- Diocese de Alagoinhas 
- Diocese de Teixeira de 

Freitas-Caravelas 

- Diocese de Camaçari 
- Arquidiocese de Vitória da 

Conquista 

- Diocese de Jequié 
- Diocese de Bom Jesus da 

Lapa 

- Diocese de Caetité 

- Diocese de Livramento de 

Nossa Senhora 

- Arquidiocese de Feira de 

Santana 

- Diocese de Bonfim 

- Diocese de Barreiras 

- Diocese de Ruy Barbosa 

- Diocese de Barra 

- Diocese de Paulo Afonso 
- Diocese de Irecê 

- Bahia 

- Sergipe 
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  - Diocese de Juazeiro 

- Diocese de Serrinha 

- Arquidiocese de Aracaju 

- Diocese de Propriá 
- Diocese de Estância 

 

Regional Nordeste 4 - Província Eclesiástica 

de Teresina (1952) 

- Arquidiocese de Teresina 

- Diocese de Oeiras 

- Diocese de Floriano 
- Diocese de Bom Jesus do 

Gurguéia 

- Diocese de Campo Maior 

- Diocese de Parnaíba 

- Diocese de Picos 

- Diocese de São Raimundo 

Nonato 

- Piauí 

Regional Nordeste 5 - Província Eclesiástica 

de São Luís do 

Maranhão (1922) 

- Arquidiocese de São Luís 

do Maranhão 

- Diocese de Coroatá 

- Diocese de Pinheiro 
- Diocese de Caxias do 

Maranhão 

- Diocese de Brejo 

- Diocese de Viana 

- Diocese de Balsas 

- Diocese de Grajaú 

- Diocese de Bacabal 

- Diocese de Carolina 

- Diocese de Zé-Doca 
- Diocese de Imperatriz 

- Maranhão 

Regional Leste 1 - Província Eclesiástica 

de São Sebastião do 

Rio de Janeiro (1892) 

- Província Eclesiástica 

de Niterói (1960) 

- Arquidiocese de São 

Sebastião do Rio de Janeiro 

- Diocese de Barra do Piraí 

Volta Redonda 

- Diocese de Valença 

- Diocese de Itaguaí 

- Diocese de Nova Iguaçu 

- Diocese de Duque de Caxias 

- Arquidiocese de Niterói 

- Diocese de Nova Friburgo 

- Diocese de Campos 

- Diocese de Petrópolis 

- Administração Apostólica 

Pessoal São João Maria 

Vianney 

- Rio de Janeiro 

Regional Leste 2 - Província Eclesiástica 

de Mariana (1906) 

- Província Eclesiástica 

de Diamantina (1917) 

- Província Eclesiástica 

de Belo Horizonte 

(1924) 

- Província Eclesiástica 

de Pouso Alegre 

(1962) 
- Província Eclesiástica 

- Arquidiocese de Mariana 
- Diocese de Caratinga 
- Diocese de Governador 

Valadares 

- Diocese de Itabira- 

Fabriciano 

- Arquidiocese de Diamantina 

- Diocese de Teófilo Otoni 

- Diocese de Guanhães 

- Diocese de Almenara 
- Diocese de Araçuaí 

- Minas Gerais - 

Espírito Santo 
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 de Uberaba (1962) 

- Província Eclesiástica 

de Juiz de Fora (1962) 

- Província Eclesiástica 

de Montes Claros 

(2001) 

- Província Eclesiástica 

de Vitória do Espírito 

Santo (1958) 

- Arquidiocese de Belo 

Horizonte 

- Diocese de Divinópolis 

- Diocese de Oliveira 

- Diocese de Sete Lagoas 

- Diocese de Luz 
- Arquidiocese de Pouso 

Alegre 

- Diocese de Guaxupé 

- Diocese de Campanha 

- Arquidiocese de Uberaba 

- Diocese de Patos de Minas 

- Diocese de Ituiutaba 

- Diocese de Uberlândia 

- Arquidiocese de Juiz de 

Fora 

- Diocese de São João del Rei 

- Diocese de Leopoldina 

- Arquidiocese de Montes 

Claros 

- Diocese de Januária 

- Diocese de Paracatu 

- Diocese de Janaúba 

- Arquidiocese de Vitória 

- Diocese de São Mateus 

- Diocese de Colatina 

- Diocese de Cachoeiro do 

Itapemirim 

 

Regional Sul 1 - Província Eclesiástica 

de São Paulo (1908) 

- Província Eclesiástica 

de Botucatu (1958) 

- Província Eclesiástica 

de Campinas (1958) 

- Província Eclesiástica 

de Ribeirão Preto 

(1958) 

- Província Eclesiástica 

de Aparecida (1958) 

- Província Eclesiástica 

de Sorocaba (1992) 

- Arquidiocese de São Paulo 

- Diocese de Campo Limpo 

- Diocese de São Miguel 

Paulista 

- Diocese de Santo Amaro 

- Diocese de Osasco 
- Eparquia de Nossa Senhora 

do Líbano em São Paulo dos 

Maronitas 

- Diocese de Santo André 

- Diocese de Guarulhos 

- Diocese de Santos 
- Eparquia de Nossa Senhora 

do Paraíso em São Paulo dos 

Greco-Melquitas 

- Diocese de Mogi das Cruzes 

- Arquidiocese de Botucatu 

- Diocese de Marília 

- Diocese de Lins 

- Diocese de Bauru 

- Diocese de Ourinhos 
- Diocese de Presidente 

Prudente 

- Diocese de Assis 

- Diocese de Araçatuba 

- Arquidiocese de Campinas 
- Diocese de Limeira 

- São Paulo 
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  - Diocese de São Carlos 

- Diocese de Bragança 

Paulista 

- Diocese de Amparo 

- Diocese de Piracicaba 
- Arquidiocese de Ribeirão 

Preto 

- Diocese de Franca 

- Diocese de Catanduva 

- Diocese de Jales 

- Diocese de Barretos 
- Diocese de São João da Boa 

Vista 

- Diocese de Jaboticabal 

- Diocese de São José do Rio 

Preto 

- Diocese de Votuporanga 

- Arquidiocese de Aparecida 

- Diocese de Taubaté 
- Diocese de São José dos 

Campos 

- Diocese de Lorena 

- Diocese de Caraguatatuba 

- Arquidiocese de Sorocaba 

- Diocese de Itapeva 

- Diocese de Itapetininga 

- Diocese de Registro 
- Diocese de Jundiaí 

 

Regional Sul 2 - Província Eclesiástica 

de Curitiba (1926) 

- Província Eclesiástica 

de Londrina (1970) 

- Província Eclesiástica 

de Maringá (1979) 

- Província Eclesiástica 

de Cascavel (1979) 

- Arquieparquia 

Metropolitana de São 

João Batista em 

Curitiba dos 

Ucranianos(2014) 

- Arquidiocese de Curitiba 

- Diocese de Ponta Grossa 

- Diocese de Paranaguá 

- Diocese de São José dos 

Pinhais 

- Diocese de União da Vitória 

- Diocese de Guarapuava 

- Arquidiocese de Londrina 

- Diocese de Jacarezinho 

- Diocese de Cornélio 

Procópio 

- Diocese de Apucarana 
- Arquidiocese Maringá 

- Diocese de Campo Mourão 

- Diocese de Umuarama 

- Diocese de Paranavaí 

- Arquidiocese de Cascavel 

- Diocese de Foz do Iguaçu 

- Diocese de Toledo 
- Diocese de Palmas e 

Francisco Beltrão 

- Arquieparquia de São João 

Batista em Curitiba dos 

Ucranianos 

- Eparquia Imaculada 

Conceição em Prudentópolis 

dos Ucranianos 

- Paraná 
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Regional Sul 3 - Província Eclesiástica 

de Porto Alegre (1910) 

- Província Eclesiástica 

de Pelotas (2011) 

- Província Eclesiástica 

de Santa Maria (2011) 

- Província Eclesiástica 

de Passo Fundo (2011) 

- Arquidiocese de Porto 

Alegre - - Diocese de Caxias 

do Sul 

- Diocese de Novo Hamburgo 

- Diocese de Osório 

- Diocese de Montenegro 

- Arquidiocese de Pelotas 

- Diocese de Bagé 

- Diocese de Rio Grande 
- Arquidiocese de Santa 

Maria 

- Diocese de Uruguaiana 

- Diocese de Cruz Alta 
- Diocese de Santo Ângelo 

- Diocese de Santa Cruz do 

Sul 

- Diocese de Cachoeira do 

Sul 

- Arquidiocese de Passo 

Fundo 

- Diocese de Erexim 
- Diocese de Frederico 

Westphalen 
- Diocese de Vacaria 

- Rio Grande do 

Sul 

Regional Sul 4 - Província Eclesiástica 

de Florianópolis (1927) 

- Arquidiocese de 

Florianópolis 

- Diocese de Blumenau 

- Diocese de Lages 

- Diocese de Joaçaba 

- Diocese de Rio do Sul 

- Diocese de Criciúma 

- Diocese de Joinville 

- Diocese de Chapecó 

- Diocese de Caçador 
- Diocese de Tubarão 

- Santa Catarina 

Regional Centro- 

Oeste 

- Província Eclesiástica 

de Goiânia (1956) 

- Província Eclesiástica 

de Brasília (1960) 

- Arquidiocese de Goiânia 
- Diocese de Rubiataba- 

Mozarlândia 

- Diocese de Jataí 

- Diocese de Goiás 

- Diocese de Anápolis 

- Diocese de Itumbiara 

- Diocese de Ipameri 
- Diocese de São Luís de 

Montes Belos 

- Arquidiocese de Brasília 

- Diocese de Uruaçu 

- Diocese de Luziânia 
- Diocese de Formosa 

- Goiás 
- Distrito Federal 

Regional Oeste 1 - Província Eclesiástica 

de Campo Grande 

(1979) 

- Arquidiocese de Campo 

Grande 

- Diocese de Corumbá 
- Diocese de Coxim 

- Diocese de Dourados 
- Diocese de Jardim 

- Mato Grosso 

do Sul 
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  - Diocese de Naviraí 

- Diocese de Três Lagoas 
 

Regional Oeste 2 - Província Eclesiástica 

de Cuiabá (1910) 

- Arquidiocese de Cuiabá 
- Diocese de São Luiz de 

Cáceres 

- Diocese de Sinop 

- Diocese de Rondonópolis- 

Guiratinga 

- Diocese de Juína 

- Diocese de Primavera do 

Leste-Paranatinga 

- Diocese de Diamantino 

- Diocese de Barra do Garças 
- Prelazia de São Félix 

- Mato Grosso 

Regional Noroeste - Província Eclesiástica 

de Porto Velho (1982) 

- Arquidiocese de Porto 

Velho 

- Diocese de Guajará-Mirim 

- Diocese de Ji-Paraná 

- Prelazia de Lábrea 

- Diocese de Cruzeiro do Sul 

- Diocese de Rio Branco 
- Diocese de Humaitá 

- Rondônia 

- Acre 
- Amazonas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.3.2.2 Atual estrutura 

 

Desde a aprovação do primeiro estatuto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

na década de 1950, a intuição já passou por uma série de transformações nas suas estruturas 

organizacionais,  acarretando  significativas  alterações  no  seu  estatuto.  ―Segundo  o  estatuto 

original da CNBB, a organização estava dividida em duas partes: uma deliberativa, a 

assembleia geral, [...] a outra executiva, colocada sob a direção da Comissão Central‖ 

(ALVES, 1979, p. 67). A figura chave nessa estrutura da CNBB sempre foi o secretário geral, 

por isso, com uma única exceção, os bispos que ocuparam esse lugar sempre foram bispos 

auxiliares. ―O secretário-geral  dirigia o trabalho  dos secretários nacionais  e das instituições 

criadas pela conferência. Devia também ser mantido a par das atividades dos secretariados 

regionais‖ (ALVES, 1979, p. 68). 

Atualmente, a CNBB conta com os seguintes órgãos constitutivos: Assembleia Geral; 

Conselho permanente; Presidência; Conselho Episcopal Pastoral; Comissões Episcopais; 

Secretariado Geral; Conselho Econômico; Conselho Fiscal; e Conselhos Episcopais 

Regionais. 

Segundo o artigo 27, do Estatuto Canônico da CNBB, a Assembleia, órgão supremo 

da  CNBB,  ―é  a  expressão  e  a  realização  maiores  do  afeto  colegial,  da  comunhão  e 



103 
 

 

 
 

corresponsabilidade dos Pastores da Igreja no Brasil‖. Reúne-se, ordinariamente, uma vez por 

ano e, extraordinariamente, quando, para fim determinado e urgente, sua convocação for 

requerida (cf. art. 31 Estatuto Canônico da CNBB). 

O Conselho Permanente é o órgão de orientação e acompanhamento da atuação da 

CNBB e dos organismos a ela vinculados, órgão eletivo e deliberativo, nos limites do estatuto 

da instituição. Cabe a esse conselho orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e 

dos organismos a esta vinculados, averiguando se os mesmos estão executando devidamente 

as decisões tomadas pelo colegiado dos bispos na Assembleia Geral e do próprio Conselho 

Permanente. 

A Presidência é o órgão colegiado, dirigente e administrativo da CNBB, composta 

pelo presidente, vice-presidente e pelo secretário geral. É a presidência que manterá o 

relacionamento em nome do episcopado brasileiro com o Vaticano e com as Conferências 

Episcopais, além de deter toda a responsabilidade patrimonial e financeira da instituição. 

Por sua vez, o Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das 

decisões pastorais da Assembleia Geral do Conselho Permanente e, como tal, promove e 

coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. Esse conselho é composto pelos 

presidentes das Comissões Episcopais Pastorais, que na atual conjuntura são: Ministérios 

Ordenados e a Vida Consagrada; Laicato; Ação Missionária e Cooperação Intereclesial; Ação 

Bíblico-Catequética; Doutrina da Fé; Liturgia; Ecumenismo; Serviço da Caridade, da Justiça e 

da Paz; Cultura e Educação; Vida e a Família; Comunicação; Juventude; e Amazônia. 

O Secretariado Geral é o órgão permanente executivo que está a serviço da CNBB, 

particularmente da Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral. Além de garantir o diálogo 

profícuo com os órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e com os organismos vinculados à 

conferência, o Secretariado Geral ainda é responsável pela administração financeira e 

patrimonial da CNBB, assim como por toda a regulação interna dos setores, serviços, 

assessores e funcionários da sede nacional. Estão diretamente ligadas ao Secretariado Geral as 

assessorias de imprensa, política e canônica, além do ecônomo, das edições CNBB e das 

Campanhas da Fraternidade e Evangelização. 

Parecer e decisões sobre a gestão econômica da CNBB são de responsabilidade do 

Conselho Econômico, que é constituído por membros ex officio, o Presidente e o Secretário 

Geral da CNBB e por três membros eleitos pelo Conselho Permanente, dentre os presidentes 

das Comissões Episcopais Pastorais que compõem o CONSEP. 

O Conselho Fiscal, por sua vez, tem como função fiscalizar a gestão patrimonial e 

financeira dos bens da Conferência, sendo formado por três titulares e dois suplentes, entre os 



104 
 

 

 
 

membros da CNBB, escolhidos por sua experiência administrativa. O primeiro bispo eleito 

para o Conselho Fiscal ocupa também a função de coordenador do conselho. 

Os Conselhos Episcopais Regionais são compostos por representantes dos Regionais 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esses representantes são escolhidos em seus 

próprios Regionais. 

 

2.3.3 Instituições vinculadas 

 

Tradicionalmente, a Igreja Católica sempre busca celebrar alianças que possam lhe 

fortalecer. Com a CNBB, não foi diferente. Ao longo de sua história, a conferência aliou-se a 

diversos organismos de cunho leigo e também religioso. Logo a CNBB passou a ser vista 

como a principal estrutura de poder da Igreja Católica no país e, em parte, foi essa reputação 

que fez com que a conferência recebesse tantas propostas de vinculação. De fato, podemos 

interpretar como uma espécie de outorga ou reconhecimento. Porém, há também casos em que 

a CNBB teve que forçar a vinculação com algumas instituições e organismos que estavam 

gerando problemas para a Igreja de modo geral, como relata Alves (2014, p.68). 

Em 1971, duas outras organizações, que se haviam tornado 

politicamente polêmicas porque acusadas pelo Governo de serem antros 

de subversão, foram ligadas à CNBB: o IBRADES (Instituto Brasileiro 

de Estudos Sociais), criado pelos Jesuítas na Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, e o CENFI (Centro de Formação Intercultural), criado 

por Mons. Ivan Illich a fim de preparar os missionários para o seu 

trabalho. 

 

Hoje em dia, a conferência estabelece relações com vários organismos. Ao todo, 40 

intuições, pastorais e organismos compõem o quadro de relações oficiais da CNBB. 

 
Quadro 12 – Organismos em relacionamento direto com a CNBB 

 

ORGANISMOS PASTORAIS 

- CNP - Comissão Nacional de Presbíteros 
- CRB - Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil 

- CNLB - Conselho Nacional do Laicato do Brasil 

- CND – Comissão Nacional dos Diáconos 

- CNIS - Conferência Nacional dos Institutos Seculares 

- ANEC - Associação Nacional de Educação Católica 

- CAEM - Centro de Animação e Estudos Missionários 

- Caritas Brasileira 

- CBJP - Comissão Brasileira de Justiça e Paz 

- CCM - Centro Cultural Missionário 

- CEFEP - Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder 

Câmara 

- Pastoral Afro-Brasileira 
- Pastoral da Aids 

- Pastoral Carcerária 

- Pastoral da Criança 

- Pastoral Familiar 

- Pastoral do Menor 

- Pastoral da Mulher Marginalizada 

- Pastoral dos Nômades 

- Pastoral Operária Nacional 

- Pastoral dos Pescadores 

- Pastoral da Pessoa Idosa 
- Pastoral do Povo de Rua 
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- CENFI - Centro de Formação Intercultural 
- CERIS - Centro de Estatística Religiosa e 

Investigações Sociais 

- CPT – Comissão Pastoral da Terra 

- CIMI - Conselho Indigenista Missionário 

- COMINA – Conselho Missionário Nacional 

- MEB - Movimento de Educação de Base 
- OSIB - Organização dos Seminários e Institutos 

Filosófico-teológicos do Brasil 

- POM - Pontifícias Obras Missionárias. 

- SCAI - Serviço de Cooperação Apostólica 

Internacional 

- Pastoral dos Refugiados 

- Pastoral Rodoviária 

- Pastoral da Saúde 

- Pastoral da Sobriedade 

- Pastoral do Turismo 

- Pastoral Vocacional 

- Serviço Pastoral dos Migrantes 
- Setor Pastoral da Mobilidade Humana 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para este estudo, era indispensável compreender todo esse contexto de fundação e, 

principalmente, os primeiros anos de atuação da conferência. A partir dessa sequência 

histórica, consideramos ser possível entender as motivações oficiais, as relações, articulações 

e negociações, dentro e fora da CNBB, que impactaram nas tendências comunicacionais que a 

instituição tem seguido ao longo de sua trajetória. 

Comumente, vemos estudos que apenas observam, de maneira superficial, esse 

contexto de criação, estruturação e posterior consolidação da conferência do episcopado 

brasileiro. No entanto, realizar esse levantamento, desde a presença do catolicismo na 

Colônia, no Império e na República até chegar ao início da atuação da CNBB, ajuda-nos, 

sobremaneira, a estabelecer ligações e construções, do ponto de vista analítico, sobre  a 

postura comunicacional da Igreja e de sua própria história no Brasil. 

Na sequência, iremos nos valer de diversas informações que foram apresentadas nos 

capítulos 1 e 2, a fim de construir uma linha do tempo que apresente os momentos mais 

proeminentes da história da CNBB, correlacionando-a às tendências comunicacionais que a 

instituição adotou em cada período. Para esse fim, analisaremos documentos produzidos, no 

decorrer desses anos, pela conferência e, também, cotejaremos esses apontamentos oficiais 

com nossas referências bibliográficas. Entendemos que, assim, será possível elaborar um 

trabalho com consistência e rigor científico, o que legítima nossa construção em torno da 

história da comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Três pontos chaves deixaram de ser tratadas neste primeiro momento, em razão de sua 

intrínseca ligação ao nosso objeto central, que é a criação e o desenvolvimento do Setor de 

Comunicação da CNBB. Exploraremos esses aspectos nos capítulos seguintes. A primeira 

questão diz respeito à participação do episcopado brasileiro no Concílio Vaticano II. 

Entendemos que os bispos do Brasil, no que tange a essa questão, não foram simplesmente 
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influenciados pelo Vaticano II, mas sim influenciaram muita nas decisões que ali foram 

tomadas. É a partir do concílio que a Igreja no Brasil inicia um processo de criação do 

primeiro setor a trabalhar com os meios de comunicação, intitulado Setor de Opinião Pública. 

Uma análise prévia do nome dado pela Igreja ao setor já nos diz muito sobre o entendimento 

da conferência sobre comunicação naquele momento. 

A ditadura civil-militar é segunda questão sócio-histórica que se configura como parte 

integrante e indispensável no entendimento do processo de desenvolvimento do Setor de 

Comunicação da CNBB. Para Scott Mainwaring (1989), não existia, entre o episcopado 

brasileiro, uma única maneira de ver e de agir na sociedade, especialmente nas suas relações 

com o Estado. Neste sentido, ele propõe a ideia de ―modelos de Igreja‖, o que nos leva a crer 

que os diversos grupos dentro da conferência tinham posicionamentos bastante distintos sobre 

os interesses da Igreja, enquanto instituição na sociedade brasileira. 

Neste ponto, interessa-nos estabelecer relações entre essas posturas, no período da 

ditadura, para compreender como o posicionamento dos líderes da CNBB influenciou sua 

comunicação. É justamente neste período que Dom Hélder Câmara deixa o Secretariado Geral 

da conferência. 

O último ponto que nos parece indispensável é o processo de transferência da sede da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, em 1977. Esse 

movimento é claramente político, tendo em vista que a nova capital federal foi construída para 

receber todas as instituições de importância nacional. Estar em Brasília, representa para a 

conferência muito mais do que a proximidade com as demais instâncias de poder do país, mas 

sim o próprio reconhecimento político do poder que a CNBB possui. Isso, na perspectiva 

comunicacional, requer uma reflexão aprofundada sobre os indícios de uma busca de 

legitimação de fala e de autoridade da conferência a partir da comunicação. 

Esse três pontos, 1) Episcopado brasileiro no Concilio Vaticano II; 2) Os bispos na 

Ditadura Civil-Militar; e 3) Transferência da sede da CNBB para Brasília, constitui-se como 

elementos indispensáveis para traçar a história da comunicação na CNBB. 
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3. COMUNICAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 

BRASIL 

 
Romeu Dale (1969), Ismar de Oliveira Soares (1988), Ralph Della Cava (1991), 

Clarêncio Neotti (1994) e Nivaldo Luiz Pessinatti (1998) são alguns autores que contribuem 

para a sistematização da história da comunicação na Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. Esses pesquisadores afirmam que, nos primeiros anos da CNBB, entre 1952 e 1962, 

não existia setor específico para cuidar das questões em torno dos meios de comunicação. Era 

o Secretariado Nacional de Ação Social que coordenava as possíveis demandas de 

comunicação da conferência. 

Nos documentos históricos que encontramos no Centro de Documentação e 

Informação da CNBB, não identificamos indício que confirme essa afirmação. Porém, a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou, em 1994, o texto Estudos da CNBB 72 – 

Comunicação e Igreja no Brasil. Grande parcela desse texto é fruto dos estudos e pesquisas 

do Frei Clarêncio Neotti, autor original de Rascunho de Memória, mas, posteriormente, ele 

cedeu sua produção à CNBB, que publicou como texto da instituição. 

Sobre a comunicação na CNBB, afirma-se: 

Durante dez anos (1952-1969), o Secretariado Nacional de Ação Social 

coordenou o serviço de comunicação da CNBB, garantindo o 

Comunicado Mensal e apoiando a criação da Rede Nacional de 

Emissoras Católicas (RENEC), em1959; da Central Católica de Cinema 

(CCC), em 1961; da União Nacional Católica de Cinema (CCC), em 

1961; da União Nacional Católica de Imprensa (UNCI), em 1961; do 

Movimento de Educação de Base (MEB), também em 1961 (CNBB, 

1994, p.17). 

 

Desde sua fundação, a CNBB esteve atenta à necessidade de se comunicar com seu 

público interno e externo, noticiando suas atividades e decisões. Esse desejo fica mais 

evidente com a criação do Comunicado Mensal, em 1952, uma espécie de jornal interno da 

conferência, que reunia as principais informações sobre a vida da Igreja Católica no Brasil. 

Um fato interessante sobre essa publicação da CNBB foi que a Igreja lançou mão do 

‗jornalzinho dos bispos‘ para a circulação de informações no período do regime militar. ―Para 

esclarecer prisões, denunciar torturas, defender agentes de pastoral e desfazer calúnias contra 

bispos e setores da Igreja, durante o regime militar/policial, a CNBB criou o Informativo no 

dia 20 de fevereiro de 1969, como anexo ao Comunicado Mensal. Foram onze edições‖ 

(CNBB, 1994, p.11). 
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Porém, somente em 1962, foi criada a Comissão Episcopal de Opinião Pública, 

estrategicamente pensada para promover maior interação entre as iniciativas de comunicação 

da Igreja em todo o país, articulando e norteando o trabalho de diversas instituições nacionais 

ligadas à comunicação que surgiram no país. 

 
3.1 Criação e evolução da Comissão Episcopal de Opinião Pública 

 

A criação da Comissão Episcopal de Opinião Pública resulta, principalmente, do 

processo que a Igreja Católica iniciou em 1960 no país, chamado Movimento de Opinião 

Pública. A preocupação com a formação da opinião pública era muito grande dentro da 

instituição. A CNBB queria intervir mais diretamente sobre a formação das pessoas. Para esse 

movimento, foi construído todo um planejamento e oito bispos foram escolhidos para viajar 

até as sedes metropolitanas da Igreja em todo o Brasil. Em duplas, eles realizariam palestras 

públicas, a fim de apresentar o pensamento católico sobre cinco pontos centrais: 1) Diretrizes 

e Bases da Educação; 2) Família; 3) Nacionalismo; 4) Reforma Agrária; e 5) Justiça Social 

(ver anexo 4). 

Foi dessa preocupação com a formação da opinião pública que os bispos do Brasil 

decidiram criar uma instância na conferência que se ocupasse exclusivamente dessa questão. 

A decisão aconteceu na 5ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu de 2 a 5 de 

abril de 1962, no Rio de Janeiro (RJ). A criação da Comissão também se fazia necessária em 

virtude do Concílio Vaticano II, que estava prestes a ser iniciado. A CNBB precisava 

transmitir de maneira oficial os encaminhamentos do concílio. Para a Igreja, concílio e de sua 

importância para os novos rumos da Igreja no mundo também representavam nova 

oportunidade de voz na sociedade. 

A Comissão foi criada em 1962, composta por três bispos: Dom Eugênio Sales 

(Natal), Dom Antônio Macedo (São Paulo) e Dom Luiz de Nadal (Uruguaiana). Essa 

Comissão instituiu, no ano seguinte, seu órgão executivo, o Secretariado Nacional de Opinião 

Pública (SNOP) (ver anexo 4). Apesar de diversos documentos terem registrado esse 

processo, em nenhum deles encontramos o nome do responsável pelo SNOP. Alguns autores, 

como Clarêncio Neotti (1994) e Nivaldo Luiz Pessinatti (1998), afirmam que, desde a criação 

do SNOP, o responsável teria sido Frei Romeu Dale. No entanto, localizamos um documento 

em que o próprio Dale relata qual foi o contexto da sua chegada ao SNOP. 

Em julho de 1966, o Padre Waldo Maciel pediu demissão do cargo de 

subsecretário de Opinião Pública. D. Eugênio aceitou a demissão. Por 
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razões de ―proximidade‖ (a sala da ―Teologia‖ era ao lado das salas do 
S. N. de Opinião Pública), me pediram que eu aceitasse a indicação do 

meu nome para substituir o Padre Waldo. Aceitei a indicação, com a 

condição de que se tratasse de ―interinidade‖. D. Eugênio concordou e 

indicou meu nome à Comissão Central. Em seguida, apesar de meus 

esforços para encaminhar um substituto efetivo, D. Eugênio não aceitou 

de forma nenhuma que eu deixasse o cargo (CNBB, 1969, p.1). 

 

Antes do Frei Dale, portanto, teria ocupado a função o Padre Waldo Maciel, de quem 

não encontramos registro. Uma das funções do Secretariado Nacional de Opinião Público era 

promover a articulação e a coordenação de três órgãos já existes na CNBB, que trabalhavam 

com os meios de comunicação: 1) Rede Nacional de Emissoras Católicas (RENAC); 2) União 

Católica Nacional de Imprensa (UCNI); e 3) Central Católica de Cinema (CCC). Esses órgãos 

tinham certa independência, mas seguiam orientações da conferência. 

Outras funções do SNOP eram a produção e expedição de boletins informativos, 

divulgação dos pronunciamentos e principais atividades da CNBB e dos seus respectivos 

regionais, além dos serviços do TELEPAX, um organismo com personalidade jurídica própria 

que reunia a RENAC, a CCC e a UNCI (ver anexo 4). 

De modo geral, o episcopado brasileiro vivia uma experiência ambivalente com 

relação à comunicação neste período. Segundo Della Cava (1991, p. 25), ―[...] àquela época 

(e, em menor medida, ainda hoje), consideravam os meios de comunicação suspeitos de 

‗conspirarem‘ para manter a Igreja fora do noticiário‖. A Igreja estava justamente vivendo um 

dos maiores momentos de perda da sua influência sobre a sociedade, por isso a preocupação 

com a formação da opinião pública. ―[...] ao mesmo tempo, porém, tinham-nos em alta conta 

como veículos para proclamar ‗a ação primordial da Igreja na vida do país e do mundo‘‖ 

(CAVA; MONTEIRO, 1991, p. 25). 

O processo de censura, repressão e depois de desconfiança que a Igreja experimentou 

com relação aos meios de comunicação dava-se, justamente, por reconhecer potencial que  

eles detinham e por entender que esses veículos comunicacionais apresentariam uma 

pluralidade de interpretações sobre a maneira de compreender e viver em sociedade, o que 

afetaria a hegemonia da Igreja na produção de conhecimentos e verdade. 

Nesse bojo, o Secretariado Nacional de Opinião Pública foi se adequando às 

necessidades da Igreja, principalmente com estratégias para garantir à instituição seus espaços 

de fala e expressão no relacionamento com a sociedade brasileira. Della Cava (1991, p. 26) 

aponta que o SNOP teve suas ações direcionadas a três grupos. 

Desde o início, sua ação teve por alvos três universos: os profissionais 

dos meios de comunicação ‗neutros‘ ou leigos, em sua maioria membros 

da grande imprensa; católicos praticantes empregados nos meios de 
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comunicação laicos; e, enfim, católicos, em sua maioria clérigos e 

freiras, responsáveis por meios de comunicação de massa 

especificamente mantidos pela Igreja ou de propriedade dela (CAVA; 

MONTEIRO, 1991, p. 26). 

 

Os anos se passaram e o SNOP seguiu atuando no que era sua missão central, que, 

segundo o pioneiro Frei Romeu Dale (1969, p.9), era ―descobrir, estimular e ajudar a presença 

de católicos que entendam do espírito de renovação trazido pelo Vaticano II, nos Meios de 

Comunicação Social. Compete-lhe também assessorar, nesse campo, o Episcopado Brasileiro 

e coordenar as atividades dos Departamentos Regionais‖. Como o secretariado ganhou mais 

força e independência, a CNBB decidiu acabar com as Comissões Episcopais que estavam 

acima dos secretariados. Isso aconteceu em 1964 e fez com que apenas um bispo passasse a 

acompanhar o secretariado e, consequentemente, o responsável pelo braço executivo tornou- 

se o subsecretário. 

Uma das ações do SNOP de grande importância para a época foi o levantamento dos 

jornais, rádios, televisões e cursos superiores em jornalismo do país. Posteriormente, outro 

levantamento foi produzido no sentido de identificar e quantificar os jornais e boletins dos 

regionais e arquidioceses do Brasil, os bispos, padres, religiosos/as e leigos que trabalhavam 

nos meios de comunicação brasileiros. Essas iniciativas serviam de base para a articulação das 

ações de comunicação da Igreja. Buscamos os documentos que resultaram dessas pesquisas 

no Centro de Documentação e Informação da CNBB e no Arquivo da Arquidiocese do Rio de 

Janeiro, mas não os localizamos. Porém, é certo que essas pesquisas foram feitas em virtude 

de trechos sobre elas em relatórios e conclusões de eventos (ver anexo 6). 

O Secretariado Nacional de Opinião Pública realizou diversas atividades que vamos 

descrevemos ao logo do texto. Conseguimos ter uma visão mais ampla do seu funcionamento 

com o texto intitulado CNBB e Comunicação Sociais (ver anexo7). Nele, estão dispostos 

informações e detalhes do funcionamento do SNOP. O texto é datado de 1970 e teria como 

função justificar a importância desse serviço na CNBB, apresentando o que já era feito e 

também algumas sugestões, dentre elas a mudança do nome do secretariado de Opinião 

Pública para Meios de Comunicação Social, tendo em vista que a instituição passaria por uma 

revisão estrutural. 

De certo, por buscar a legitimação desse serviço, o texto é carregado de muitos 

detalhes, como a descrição das atividades permanentes do SNOP, metas prioritárias em 

diversos âmbitos, atividades especiais, montagem de novas assessorias e, por fim, algumas 

notas sobre atividades que foram desenvolvidas pelo secretariado (ver anexo 7), sempre 

mesclando o que já era feito com apontamentos para o futuro. 
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Chamou-nos atenção uma frase no texto que afirma que a Igreja Católica é 

comunicação, mas que essa comunicação precisa de técnica e formação científica. 

Claramente, sentia-se a necessidade de que houvesse profissionalização da comunicação feita 

na Igreja. Também aparece no texto a demanda pela implantação de uma Assessoria de 

Relações Públicas na CNBB, que só reforça nossa hipótese de que, mais do que nunca, a 

Igreja queria voltar a ser consultada e ouvida. 

Impõe-se, antes de tudo, uma ampla atividade de reflexão, com 

levantamento de dados e pesquisas, que nos dê diretrizes mais concretas, 

que fundamente e suscite experiências, assessore os pastores, forneça 

subsídios aos cristãos engajados. Esta reflexão e este levantamento de 

dados devem objetivar não apenas a teologia da presença da Igreja em 

um país em vias de desenvolvimento, mas as linhas fundamentais de sua 

presença nos diversos campos da atividade humana: família, cultura, 

ordem econômico-social e política etc. (CONFERÊNCIA..., [1966] 

2004, p. 61). 

 

Como acontece em quase tudo na Igreja, os bispos no Brasil tinham como base de 

reflexão para a relação Igreja-Comunicação os próprios documentos publicados no Vaticano. 

Em virtude disso, com o fim do Concílio Vaticano II, diversas transformações deveriam ser 

implantadas na Igreja a partir dos documentos do concílio. 

A CNBB vive, então, sua primeira grande transformação estrutural, fruto da influência 

conciliar que resultou na construção de um projeto que compreendia a perspectiva da ação 

pastoral coletiva e também a reestruturação dos seus estatutos. Em meio a essas mudanças, o 

Secretariado Nacional de Opinião Pública passou a se chamar Setor Meios de Comunicação 

Social. 

 
3.1.1 Setor Meios de Comunicação Social 

 

Uma simples mudança de nome pode parecer insignificante, mas essa modificação é 

reflexo concreto das influências do Concílio Vaticano II sobre a Igreja no Brasil. Foi no 

documento conciliar Inter Mirifica que a Igreja Católica passou a usar essa nova terminologia, 

visto  que.  ―[...]  expressões  como  ‗técnicas  de  difusão‘,  ‗instrumentos  audiovisuais‘,  ‗mass 

media‟ ou ‗comunicação de massa‘ não exprimiam adequadamente as preocupações, os 

desejos e as perspectivas da Igreja‖ (DARIVA, 2003, p.68). Desse modo, a Igreja passou a 

usar a expressão meios de comunicação social, como podemos verificar na primeira parte do 

documento. 

O engenho humano, usando as forças naturais, por disposição divina, 

alcançou maravilhosas conquistas técnicas nos dias de hoje. Sendo mãe, 
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a Igreja se preocupa de maneira toda especial com o que se relaciona 

mais diretamente com a mente humana: a comunicação das maneiras de 

ser e de pensar, que foram imensamente facilitadas pelos caminhos 

jamais suspeitados que se abriram para transmitir toda espécie de 

mensagem. Dentre esses, merecem especial atenção os meios que 

atingem não apenas indivíduos isolados, mas a multidão no seu  

conjunto, toda a sociedade humana. Destacam-se, entre eles, a imprensa, 

o cinema, o rádio, a televisão e outros do mesmo gênero, que se 

denominam meios de comunicação social (INTER MIRIFICA..., [1963] 

2003, p. 70). 

 

A Igreja começa a viver um novo momento, inspirada pelos apontamentos do concílio. 

Uma parcela significativa da instituição no país manteve-se relutante às transformações 

apontadas nos documentos conciliares. Mas, em sua maioria, o episcopado concordava que 

era preciso colocar em prática essas orientações, a fim de garantir para a Igreja um futuro e 

um lugar na sociedade em transformação. Para isso, a CNBB publicou, em 1966, seu primeiro 

Plano de Pastoral de Conjunto – 1966-1970, que foi elaborado durante a 7ª Assembleia Geral 

dos Bispos do Brasil, que aconteceu de 11 a 17 de outubro de 1965, em Roma, estruturando- 

se a partir dos documentos conciliares. 

De fato, as diretrizes do primeiro Plano de Pastoral de Conjunto foram 

inspiradas pelos grandes Documentos do Concílio, dando origem às seis 

grandes  ―linhas‖  de  trabalho  da  Igreja:  1)  Unidade  visível  da  Igreja 

Católica (Lumen Gentium, Christus Dominus, Presbyterorum Ordinis, 

Optatam Totius, Perfectae Caritatis, Apostolicam Actuositatem); 2) 

Ação Missionária (Lumen Gentium, Ad Gentes); 3) Ação Catequética, 

aprofundamento doutrinal, reflexão teológica (Dei Verbum); 4) Ação 

Litúrgica (Sacrosanctum Concilium); 5) Ação Ecumênica (Unitatis 

Redintegratio); 6) Ação da Igreja no mundo (Gaudium et Spes, 

Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, Gravissimum Educationis, Inter 

Mirifica) (CONFERÊNCIA..., [1966] 2004, p. 02). 

 

O movimento de transformação da CNBB continuou e, em meados de 1971, foi 

aprovada uma reforma nos estatutos da conferência. Assim, iniciava-se oficialmente a 

transformação do Secretariado Nacional de Opinião Pública em Setor Meios de Comunicação 

Social.  ―Estimulou-se  a  criação  do  mesmo  setor  em  todos  os  regionais  e  dioceses.  O 

responsável pela implementação do novo projeto foi o padre norte-americano Alfredo Novak, 

então responsável pela Campanha da Fraternidade‖ (PESSINATTI, 1998, p.107). Com a 

reestruturação, o Setor Meios de Comunicação Social passou a fazer parte da chamada Linha 

6 da Comissão Episcopal de Pastoral, ao lado do Setor de Educação e de Pastoral Social. 

Neste contexto, também foi criada a Assessoria de Imprensa, com ligação direta à 

Secretaria Geral da Conferência, tendo como seu primeiro assessor o Pe. José Dias Goulart, 

membro da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Com a criação da Assessoria de 
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Impressa, o Setor de Comunicação Social passou a se ocupar de ―organizar, integrar e animar 

a comunicação da conferência e da Igreja no Brasil‖ (PESSIATTI, 1998, p.108). 

Uma ação emblemática que se consolidou no Brasil na década de 1970 e favoreceu a 

animação e integração da Igreja no país foi a Campanha da Fraternidade (CF), realizada 

anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil desde 1964. A intersecção entre a 

Campanha da Fraternidade e o Setor de Comunicação está no fato de que, por muitos anos, o 

responsável pela CF na CNBB foi o Pe. Alfredo Novak, que trabalhou simultaneamente 

nessas duas frentes, de 1971 a 1979. A ―CNBB assumiu a Campanha da Fraternidade como 

seu projeto anual de pastoral de conjunto, animando a unidade de ação da Igreja no País‖ 

(CNBB, 1994, p.19). 

Para Della Cava (1991, p. 32), a campanha teria uma capacidade gigantesca de 

alcance, fazendo com que a mesma se tornasse familiar e referência na sociedade brasileira. 

―Por seu formato, ela constitui sem dúvida uma blitz das comunicações de massa, capaz de ser 

orquestrada somente em uma sociedade que possui uma sofisticada tecnologia de 

comunicação e marketing‖ (CAVA; MONTEIRO, 1991, p. 32). Toda a articulação feita para  

a realização da Campanha da Fraternidade, especialmente no que tange às estratégias para lhe 

garantir visibilidade, demostram a capacidade que a Igreja foi adquirindo no âmbito da 

articulação e comunicação. 

A CNBB, certamente, começou a ser fortificada, ano após ano, com a realização da 

CF, afinal a capilaridade da Igreja no país é imensurável e a realização da campanha acontece 

em um período forte da Igreja Católica – inicia-se na quarta-feira de cinzas e se encerra no 

Domingo de Ramos, historicamente momentos em que a maioria dos católicos busca 

aproximação institucional, quer dizer, é tempo de ir à Igreja. 

O alcance dessa iniciativa da Igreja também se mede pelo grande número de escolas 

por todo o Brasil que usa as temáticas da CF como questões norteadoras de debates e 

reflexões no âmbito educacional; até novelas de grandes emissoras de televisão já abordaram 

temáticas propostas pela campanha. No ano de 1989, o tema da campanha foi ―Fraternidade e 

a Comunicação‖, e o lema ―Comunicação para a verdade e a paz‖. 

Sobre o alcance da Campanha da Fraternidade, Della Cava, em sua publicação de 

1991, problematiza se ―a Igreja deveria ou não construir sua própria rede de comunicações, 

competitiva e comercialmente viável, incluindo serviço radiofônico nacional, instalações e 

equipamentos para a transmissão e a produção‖ (p.33). No âmbito institucional, era possível 

constatar que a Igreja havia perdido significativo espaço nos grandes meios de comunicação. 

Como resultado dessas iniciativas, é possível afirmar que a Igreja no Brasil jamais viveu um 
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momento como o atual, de desenvolvimento da Pastoral da Comunicação, em âmbito 

regional, diocesano e paroquial. A Pastoral da Comunicação garante a difusão das principais 

notícias e motivações da Igreja no país. 

Certamente, hoje, a Igreja conta com modernos sistemas de comunicação, como a 

Rede Aparecida e a Rede Canção Nova, que possuem emissora de televisão, rádio, portais e 

editoras, à disposição da Igreja, já que estão vinculadas a grupos religiosos e não 

necessariamente devem obediência à CNBB. 

O Setor Meios de Comunicação Social da CNBB trabalha para garantir a integração e 

articulação entre essas diversas iniciativas. Encontros, reuniões, redes, orientações oficiais, 

entre outras, são as constantes tentativas da Igreja de assegurar maior aproximação com esses 

meios de comunicação católicos. No decorrer do texto, detalharemos algumas dessas ações 

que a igreja foi desenvolvendo. 

Outro apontamento de Della Cava (1991, p.33) que nos parece pertinente refletir aqui 

é o eterno dilema entre profissionalização e amadorismo na comunicação da Igreja. É 

impressionante perceber que essa questão surgiu antes da década de 1990 se mantem até hoje 

no seio da Igreja. Quando se fala das lideranças de comunicação da Igreja, bispos, padres, 

religiosas e pessoas que trabalham na hierarquia da instituição com comunicação, as opiniões 

se dividem e ao mesmo tempo se completam. Primeiro, porque a profissionalização envolve 

dois pontos: o da formação superior na área de comunicação e o da remuneração. Para alguns, 

a Igreja deve, sim, contratar profissionais para o trabalho com a comunicação, mas apenas em 

locais onde existem recursos para isso. Além disso, defende-se que esses profissionais se 

reconheçam como agentes de pastoral da Igreja. Outra preceptiva é a da formação técnica dos 

agentes da Pastoral da Comunicação, a fim de que eles possam exercer um trabalho mais 

qualificado. 

Toda essa discussão perpassa pela história do Setor de Comunicação Social da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que passou a ser chamado assim em 1980. O que 

podemos afirmar é que, de fato, em alguns momentos houve maior direcionamento para uma 

ou para outra vertente. Encontramos, ainda, um momento importante do ponto de vista 

estrutural na CNBB: o desmembramento do Setor de Comunicação Social, em virtude da 

criação da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. 

 
3.1.2 Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação 
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Em 2011, foi constituída a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Durante 

a 49ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu de 4 a 13 de maio, em Aparecida 

(SP), o episcopado brasileiro aprovou a elevação do Setor de Comunicação Social, que era 

vinculado à Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação Social, a Comissão 

Episcopal Pastoral para a Comunicação. Essa transformação pode ser entendida como uma 

das mais importantes vividas neste âmbito na CNBB, pois é também um reconhecimento à 

importância da Comunicação na dinâmica da Igreja do Brasil. 

Essa autonomia conferiu à comunicação na Igreja a legitimidade e o 

reconhecimento de que possui campo de atuação próprio e ampliou seu 

leque de ação e política, com possibilidades de realização de projetos 

mais consistentes, voltados para a ação evangelizadora da Igreja no 

Brasil no contexto da cultura em que se insere (FOGOLARI; BORGES, 

2016, p. 83). 

 

Essa mudança tem forte caráter político na hierarquia da Igreja no Brasil. Enquanto 

Setor de Comunicação Social, a ação era bastante limitada e a própria relevância e 

importância confiada às discursões e projetos encabeçados pelo Setor eram restritos, afinal 

tratava-se apenas de um setor da CNBB. No entanto, ao se tornar uma Comissão Episcopal, 

imprime-se automaticamente uma legitimidade a tudo que advém dali. Essa importante 

transformação mostra sinais de uma Igreja que começava a entender a comunicação como um 

aspecto que precisava ocupar um espaço privilegiado, do ponto de vista da elaboração de 

estratégias para a atuação no campo da comunicação. 

Quando observamos o itinerário percorrido pela comunicação dentro da CNBB, 

percebemos o quanto a instituição demorou a atribuir à comunicação seu real valor. Os 

processos comunicacionais assumiram protagonismo cada vez maior na construção do 

pensamento e da própria sociedade. Apesar da afirmação de Fogolari e Borges (2016, p.83) de 

que a comunicação tem um lugar de destaque dentro da Igreja, especialmente no rol de suas 

preocupações, a CNBB ao longo dos anos caminhou muito vagarosamente no sentido de 

imprimir institucionalmente a importância desse tema para a Igreja no Brasil. 

Desde a sua criação, a Comissão está estruturada em duas áreas de atuação conjunta: 

1) Comunicação  e  processos  de  interação;  e  2)  Comunicação  e  meios  digitais.  ―A  primeira 

área tem por objetivo animar o agir comunicativo da Igreja nas suas várias dimensões e 

promover suas políticas de comunicação, fortalecendo, assim, a comunhão e a sinergia entre 

as  diversas  iniciativas  na  área  da  comunicação‖  (CONFERÊNCIA...,  2014,  p.157).  ―A 

segunda área da comissão tem por objetivo impulsionar a missão evangelizadora no 
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ciberespaço, por meio da Rede de Informática da Igreja no Brasil (RIIBRA)‖ 

(CONFERÊNCIA..., 2014, p.158). 

Cada uma das áreas possui um assessor, que é responsável pela parte executiva da 

Comissão nas duas vertentes. A primeira área está ligada mais diretamente ao trabalho com a 

Pastoral da Comunicação (Pascom), que consideramos com a principal iniciativa de 

comunicação da Igreja no Brasil atualmente, isso porque a Pascom está presente em quase 

todo o Brasil. 

A Pastoral da Comunicação se constitui com uma estrutura de comunicação da Igreja, 

em geral formada por pessoas sem formação acadêmica na área de comunicação, mas que 

desempenham uma função específica. Fora das definições dos documentos da Igreja, 

poderíamos dizer que a Pascom funciona como uma espécie de assessoria de comunicação, 

presente especialmente nas estruturas das paróquias. Entre as funções desempenhadas por  

esse grupo estão a divulgação, cobertura e registro de eventos; administração de redes sociais, 

sites e blogs; relacionamento com a mídia local; e produção de jornais e materiais de 

divulgação. 

Já o trabalho da segunda área está focado nas plataformas digitais. Uma de suas 

funções é a coordenação no Brasil da Episcopo.net, um plataforma digital de comunicação 

destinada aos bispos. Todas as ações estão recobertas pela RIIBRA, que tem como principal 

objetivo promover, articular e incentivar as iniciativas de atuação da Igreja na internet. ―Não 

se trata de somente conectar as pessoas em redes de computadores, mas também de favorecer 

uma mudança de mentalidade, uma verdadeira conversão pastoral‖ (CONFERÊNCIA...,  

2014, p.158). 

Quando afirmamos que a Pastoral da Comunicação é a mais importante iniciativa de 

comunicação da Igreja no Brasil atualmente consideramos o grandioso número desses grupos 

que tem surgido pelo Brasil. A própria Igreja percebeu o potencial dessa iniciativa, afinal, 

trata-se de trabalho pastoral essencialmente voluntário e, mesmo sem formação específica, os 

agentes envolvidos nesses grupos passam por constates momentos de formação técnica, para o 

efetivo uso dos meios de comunicação. 

Poderíamos afirmar que essa prática configura-se como uma atividade de comunicação 

comunitária e popular, mas a iniciativa não traz em sim todas as características dessa 

perspectiva, especialmente porque não se trata de uma comunicação com objetivos e ações 

voltadas à transformação ou mudança social nas suas realidades locais, apesar de ser uma 

comunicação contra-hegemônica e que emerge da falta de representação do grupo religioso na 

grande mídia. 
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Mas, na prática, não percebemos engajamento real e muito menos o incentivo para 

essa postura, apesar de que, em trechos de documentos da CNBB, esse aspecto seja reforçado. 

―É preciso ter ouvidos atentos aos clamores e às reivindicações dos pobres, assumindo um 

compromisso de escuta, de diálogo e comunhão com os mais necessitados‖ 

(CONFERÊNCIA...,    2014,    p.89)    e    acrescenta    ―o    melhor    serviço    que    as    ações 

comunicacionais da Igreja podem prestar ao irmão pobre é aquele que o liberta das injustiças 

e o promove integralmente‖ (CONFERÊNCIA..., 2014, p.89). Um discurso que destoa da 

prática. 

Outra aproximação que se propõe é com a perspectiva da Educomunicação. Helena 

Corazza  (2016)  afirma  que  a  ―comunicação  nas  pastorais  também  requer  mudança  de 

mentalidade para entrar em sintonia com as pessoas na linguagem do cotidiano, perpassadas 

pela cultura da mídia‖ (CORAZZA, 2016, p. 15). É neste sentido que a Educomunicação 

estaria presente, estimulando formações para além dos elementos técnicos, mas sim voltada  

ao pensamento crítico, buscando compreender a comunicação como um processo e não 

apenas como meios. ―A proposta é de uma comunicação que vá além da aprendizagem e dos 

elementos técnicos, ‗próprios do fazer midiático‘, e tenha em conta as condições para uma 

comunicação dialógica‖ (CORAZZA, 2016, p. 55). 

A Comissão Episcopal para a Comunicação tem atuado na mesma linha de anos 

anteriores, incentivando a criação de novo grupos de Pastoral da Comunicação e trabalhando 

na articulação das diversas iniciativas de comunicação da Igreja no Brasil. No âmbito da 

articulação, chamam atenção duas novas vertentes da Comissão: os padres cantores e as 

agências de comunicação católica. Estrategicamente, para a Igreja, é importante manter todas 

as iniciativas de comunicação católica integradas. Isso imprime mais legitimidade à própria 

Conferência dos Bispos do Brasil e garante acesso direto da instituição a essas iniciativas, que 

são bastante diversificadas e atuam em rádios, televisões, editoras, agências de comunicação, 

pastorais da comunicação e, mais recentemente, com os padres cantores, que são 

evidentemente representantes da Igreja que ocupam espaços privilegiados na grande mídia. 

 
3.2 Lideranças de Comunicação 

 

Os rumos que a comunicação na CNBB tomou ao longo dos anos, em nossa avaliação, 

tem influência direta das lideranças de comunicação, entendidas aqui como as pessoas que 

ocuparam ou ocupam cargos de assessoria e presidência desde o Secretariado Nacional de 

Opinião Pública até a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Realizamos um 
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difícil mapeamento das pessoas que exerceram essas funções na conferência. Conseguimos 

construir uma cronologia dessas lideranças e do próprio SNOP, a partir da análise dos 

documentos históricos da CNBB e da comparação com as informações fragmentadas que 

encontramos em publicações sobre a temática. 

Foram muitas as pessoas envolvidas nesta história. Apesar da pesquisa aprofundada 

que realizamos, algumas lacunas permanecem e parecem insistir em se manter assim, 

suscitando novas inquietações e pesquisas. Apresentaremos uma síntese de cada uma dessas 

lideranças, bispos e assessores. Essa trajetória que estamos percorrendo torna-se indispensável 

para que possamos ampliar ainda mais nossa reflexão sobre a temática e, assim, ao 

compreender as dinâmicas e os atores envolvidos nela, poderemos conseguir apontar as 

tendências comunicacionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

 
Quadro 13 - Cronologia das Lideranças de Comunicação da CNBB33 

 

ANO SETOR BISPO RESPONSÁVEL ASSESSOR 

1952 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 

Comunicação da CNBB 

- Dom José Medeiros 

Delgado 

sem registro34 

1953 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 
Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1954 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 

Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1955 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 

Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1956 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 
Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1957 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 

Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1958 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 
Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1959 Secretaria Nacional de Ação 
Social – Serviço de 

sem registro sem registro 

 

33 
Para a construção dessa cronologia utilizamos como referências as obras Do Santo Ofício à Libertação (1988); 

E o verbo se fez imagem – Igreja Católica e os Meios de Comunicação no Brasil: 1962 – 1989 (1991); 

Comunicação e Igreja no Brasil (1994); Políticas de Comunicação da Igreja no Brasil (1998); Presença Pública 

da Igreja no Brasil (2003); Orani pastor da Amazônia (2009); e Novos Rumos da Comunicação Católica 

Brasileira: o processo de produção do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil (2014), além de uma série 

de documentos históricos obtidos no Centro de Documentação e Informação da CNBB. 
34 

O uso do termo sem registro significa que não identificamos registro que recubra essa lacuna, seja na literatura 

produzida sobre a temática ou nos documentos históricos que tivemos acesso no Centro de Documentação e 

Informação da CNBB. 



119 
 

 

 

 
 Comunicação da CNBB   

1960 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 

Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1961 Secretaria Nacional de Ação 

Social – Serviço de 
Comunicação da CNBB 

sem registro sem registro 

1962 Comissão Episcopal de Opinião 
Púbica 

- Dom Eugenio Sales sem registro 

1963 Comissão Episcopal de Opinião 

Púbica - Secretariado Nacional 

de Opinião Pública (órgão 
executivo) 

- Dom Eugenio Sales sem registro 

1964 Comissão Episcopal de Opinião 
Púbica 

- Dom Eugenio Sales sem registro 

1965 Comissão Episcopal de Opinião 
Púbica 

- Dom Eugenio Sales sem registro 

1966 Secretariado Nacional de 
Opinião Púbica 

- Dom Eugenio Sales - Padre Waldo Maciel35 
- Frei Romeu Dale 

1967 Secretariado Nacional de 
Opinião Púbica 

- Dom Eugenio Sales - Frei Romeu Dale 

1968 Secretariado Nacional de 
Opinião Púbica 

- Dom Eugenio Sales 
- Dom Avelar Brandão Vilela 

- Frei Romeu Dale 

1969 Secretariado Nacional de 
Opinião Púbica 

- Dom Avelar Brandão Vilela - Frei Romeu Dale 

1970 Secretariado Nacional de 
Opinião Púbica 

- Dom Avelar Brandão Vilela - Frei Romeu Dale 

1971 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Lucas Moreira Neves - Pe. Alfredo Novak 

1972 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Lucas Moreira Neves - Pe. Alfredo Novak 

1973 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Lucas Moreira Neves - Pe. Alfredo Novak 

1974 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Lucas Moreira Neves - Pe. Alfredo Novak 

1975 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Nivaldo Monte - Pe. Alfredo Novak 

1976 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Nivaldo Monte - Pe. Alfredo Novak 

1977 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Nivaldo Monte - Pe. Alfredo Novak 

1978 Setor Meios de Comunicação 
Social 

- Dom Nivaldo Monte - Pe. Alfredo Novak 

1979 Setor Meios de Comunicação 

Social 

- Dom Nivaldo Monte 
- Dom Eduardo Koik 

- Pe. Alfredo Novak 

- Ir. Maria da Glória 

Bordeghini 

1980 Setor Comunicação Social - Dom Eduardo Koik - Ir. Maria da Glória 
Bordeghini 

1981 Setor Comunicação Social - Dom Eduardo Koik - Ir. Maria da Glória 
Bordeghini 

 

35 
Todos os espaços preenchidos com dois nomes sinalizam um momento de transição. O nome que está na parte 

superior refere-se à liderança que estava deixando a função. Os nomes que parecem na parte inferior da célula do 

quadro correspondem à liderança que estava iniciando a sua função. 



120 
 

 

 

 
1982 Setor Comunicação Social - Dom Eduardo Koik 

- Dom David Picão 
- Ir. Maria da Glória 
Bordeghini 

1983 Setor Comunicação Social - Dom David Picão - Ir. Maria da Glória 
Bordeghini 

1984 Setor Comunicação Social - Dom David Picão - Ir. Maria da Glória 
Bordeghini 

1985 Setor Comunicação Social - Dom David Picão - Ir. Maria da Glória 

Bordeghini 
- Ir. Maria Alba Vega 

1986 Setor Comunicação Social - Dom David Picão - Ir. Maria Alba Vega 

1987 Setor Comunicação Social - Dom David Picão 

- Dom Serafim Fernandes de 

Araújo 

- Ir. Maria Alba Vega 

1988 Setor Comunicação Social - Dom Serafim Fernandes de 
Araújo 

- Ir. Maria Alba Vega 

1989 Setor de Comunicação Social - Dom Serafim Fernandes de 
Araújo 

- Ir. Maria Alba Vega 

1990 Setor de Comunicação Social - Dom Serafim Fernandes de 
Araújo 

- Ir. Maria Alba Vega 

1991 Setor de Comunicação Social - Dom Serafim Fernandes de 

Araújo 
- Dom José Ivo Lorscheiter 

- Ir. Maria Alba Vega 

1992 Setor de Comunicação Social - Dom José Ivo Lorscheiter - Pe. Augusto César 

Pereira 

1993 Setor de Comunicação Social - Dom José Ivo Lorscheiter - Pe. Augusto César 
Pereira 

1994 Setor de Comunicação Social - Dom José Ivo Lorscheiter - Pe. Augusto César 

Pereira 

1995 Setor de Comunicação Social - Dom José Ivo Lorscheiter - Pe. Augusto César 
Pereira 

1996 Setor de Comunicação Social - Dom José Ivo Lorscheiter sem registro 

1997 Setor de Comunicação Social - Dom José Ivo Lorscheiter - Pe. Benedito N. S. 
Spinosa 

1998 Setor de Comunicação Social - Dom Décio Zandonade - Pe. Benedito N. S. 
Spinosa 

1999 Setor de Comunicação Social - Dom Décio Zandonade - Pe. Benedito N. S. 
Spinosa 

2000 Setor de Comunicação Social - Dom Décio Zandonade - Pe. Benedito N. S. 
Spinosa 

2001 Setor de Comunicação Social - Dom Décio Zandonade - Maria de Lurdes 
Nunes 

2002 Setor de Comunicação Social - Dom Décio Zandonade - Maria de Lurdes 
Nunes 

2003 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Maria de Lurdes 
Nunes 

2004 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Pe. Roberto Luiz 
Preczevski 

2005 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Pe. Roberto Luiz 
Preczevski 

2006 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Pe. Roberto Luiz 
Preczevski 

2007 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Pe. Roberto Luiz 

Preczevski 
- Ir. Élide Maria 
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   Fogolari 

2008 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Ir. Élide Maria 
Fogolari 

2009 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Ir. Élide Maria 
Fogolari 

2010 Setor de Comunicação Social - Dom Orani João Tempesta - Ir. Élide Maria 
Fogolari 

2011 Comissão Episcopal Pastoral 
para a Comunicação 

- Dom Orani João Tempesta - Ir. Élide Maria 
Fogolari 

2012 Comissão Episcopal Pastoral 

para a Comunicação 

- Dom Dimas Lara Barbosa - Ir. Élide Maria 

Fogolari 

- Pe. Clovis Andrade de 
Melo 

2013 Comissão Episcopal Pastoral 

para a Comunicação 

- Dom Dimas Lara Barbosa - Ir. Élide Maria 

Fogolari 

- Pe. Clovis Andrade de 
Melo 

2014 Comissão Episcopal Pastoral 

para a Comunicação 

- Dom Dimas Lara Barbosa - Ir. Élide Maria 

Fogolari 

- Pe. Clovis Andrade de 

Melo 

2015 Comissão Episcopal Pastoral 

para a Comunicação 

- Dom Darci José Nicioli - Pe. Rafael Vieira Silva 

- Pe. Antônio Xavier 

Batista 

2016 Comissão Episcopal Pastoral 

para a Comunicação 

- Dom Darci José Nicioli - Pe. Rafael Vieira Silva 

- Pe. Antônio Xavier 

Batista 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.2.1 Bispos 

 

Em nosso estudo, chegamos ao nome de 12 bispos que trabalharam diretamente com a 

comunicação na CNBB: Dom Eugenio Sales (1962-1968); Dom Avelar Brandão Vilela 

(1968-1970); Dom Lucas Moreira Neves (1971-1974); Dom Nivaldo Monte (1975-1979); 

Dom Eduardo Koik (1979-1982); Dom David Picão (1982-1987); Dom Serafim Fernandes de 

Araújo (1987-1991); Dom José Ivo Lorscheiter (1991-1995); Dom Décio Zandonade (1998- 

2002); Dom Orani João Tempesta (2003-2011); Dom Dimas Lara Barbosa (2012-2014); e 

Dom Darci José Nicioli (2015-até a presente data). 

Outros nomes poderiam ser entendidos como referência para o desenvolvimento da 

comunicação na Igreja, mas decidimos assumir como lideranças de comunicação católica no 

Brasil aqueles que estiveram à frente desse trabalho na conferência. O protagonismo e o 

engajamento dos bispos na comunicação, muitas vezes, davam-se devido à sensibilidade dos 

bispos a essa questão e não pelo fato de algum deles ter formação específica na área de 
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comunicação. Traçamos o perfil bibliográfico de cada um deles, para tentar, de forma 

sintética, contar a história dessas lideranças. 

 
3.2.1.1 Dom Eugênio Sales (1962-1968) 

 
 

―A  Igreja,  segundo  Eugênio  Sales,  não  perdeu  o  bonde  da  história  na  área  da 

comunicação. Ela poderia ter embarcado melhor. A Igreja embarcou tarde, mas embarcou‖ 

(PESSINATTI, 1998, p.227). Dom Eugênio Sales nasceu no interior do estado do Rio Grande 

do Norte, no seio de uma família muito católica. Foi ordenado padre em 21 de novembro de 

1943, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, no município de Acari (RN). Sua 

nomeação para o episcopal aconteceu no dia 1º de junho de 1954, pelo Papa Pio XII. 

Sua sagração episcopal foi realizada no dia 15 de agosto de 1954, pelos bispos Dom 

José de Medeiros Delgado, Dom Eliseu Simões Mendes e de Dom José Adelino Dantas. 

Assumiu como administrador apostólico da Arquidiocese de Natal em 1962. Também foi 

administrador da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, no período de 1964 a 1968, quando 

foi nomeado por Paulo VI para ser o Arcebispo de Salvador. Um ano depois, foi nomeado 

cardeal pelo mesmo papa. Tornou-se Arcebispo do Rio de Janeiro em 1971, exercendo essa 

função até o ano de 2001, quando renunciou ao cargo. Tem sua história fortemente marcada 

por uma postura ortodoxa, de combate à esquerda católica e à Teologia da Libertação. 

Durante o período da Ditadura Civil Militar, ele defendia publicamente que não se devia fazer 

muitos protestos. Para ele, o que valia era o contato pessoal por telefonemas e cartas. Posição 

bastante cômoda assumida pelo bispo e que lhe rendeu uma imagem muito negativa na Igreja 

do  Brasil,  sendo  reconhecido  até  hoje  como  o  ―bispo  que  ajudou  o Regime  Militar‖.   Essa 

postura nos parece muito coerente com a própria história de vida de Dom Eugênio, que 

manteve, na maior parte do tempo, péssimo relacionamento com os movimentos de esquerda 

da Igreja. O bispo parecia não saber lidar bem com os movimentos de resistência e 

transformação. 

No âmbito da comunicação, participou, já como cardeal, do Pontifício Conselho para 

as Comunicações Sociais. ―Há mais de 25 anos participava das plenárias deste conselho, no 

qual são debatidos os problemas dessa área a nível mundial. Participou e colaborou com todos 

os documentos dessa área, inclusive [...] Aetatis Novae‖ (PESSINATTI, 1998, p.225). Dom 

Eugênio tinha grande sensibilidade à temática da comunicação. Desde sua passagem por Natal 
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e Salvador, incentivava a retomada de iniciativas de comunicação daquelas arquidioceses que 

estavam paradas. 

Sempre buscou manter bom relacionamento com a grande mídia, em espírito de 

cooperação,  afinal,  para  ele, a ―preocupação  com  os meios de comunicação é  fundamental, 

pois sem isso não é possível evangelizar o mundo‖ (PESSINATTI, 1998, p. 227). Dom 

Eugênio escrevia periodicamente para quatro grandes jornais brasileiros: Jornal do Brasil 

(RJ), O Globo (RJ), O Dia (RJ) e Jornal do Comércio (RJ). A presença e o envolvimento de 

Dom Eugênio com os meios de comunicação são constantes em sua vida. No entanto, seus 

relatos não apresentam indicadores de uma vontade de articulação, em nível nacional, mesmo 

tendo assumido, de 1962 a 1968, a responsabilidade de acompanhar o Secretariado Nacional 

de Opinião Pública. 

 
3.2.1.2 Dom Avelar Brandão Vilela (1968-1970) 

 

Também nordestino de Alagoas, Dom Avelar Brandão nasceu em Viçosa, em 13 de 

junho de 1912, sendo ordenado padre em 27 de outubro de 1935. Com pouco mais de dez 

anos depois de ser padre, Dom Alevar foi sagrado bispo para a Diocese de Petrolina, em 27 de 

outubro de 1946, por Dom José Thomas Gomes da Silva, bispo de Aracaju. Assumiu a 

Arquidiocese de Teresina em fevereiro de 1955. No ano de 1971, foi transferido para a 

Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Assim como Dom Eugênio Sales, Dom Avelar 

Brandão também se tornou cardeal, em 5 de março de 1973, pelo Papa Paulo VI. 

Dom Avelar Bardão participou do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Também 

exerceu o cargo de presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), entre os 

anos de 1966 e 1972. Entendemos que talvez seja esse o motivo pela falta de registros sobre a 

atuação dele com responsável pelo Secretariado Nacional de Opinião Pública, tendo em vista 

que ocupou o cargo de presidente do CELAM no mesmo período. 

O único registro que localizamos em meio aos documentos disponibilizados pelo 

Centro de Documentação e Informação da CNBB é uma Comunicação Mensal, de 

fevereiro/março de 1971, e que relata uma fala de Dom Avelar Brandão durante a 12ª 

Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu de 9 a 18 de fevereiro de 1971, em 

Belo Horizonte (MG). Em seu pronunciamento, o bispo comenta o fato de esse ser o seu 

último ano à frente do Secretariado Nacional de Opinião Pública e pediu ao episcopado que 

dedicasse  mais  atenção  ao  ―problema  dos  M.C.S.,  em  face  do  que  eles  representam  para  a 

Igreja e para o mundo hoje‖ (COMUNICADO..., 1971, p.62). 
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Por essa fala do bispo, temos margem para duas interpretações do que ele entende por 

‗problema‘ dos meios de comunicação. Seria o fato de a Igreja não ter ainda acertado o passo 

com relação ao desenvolvimento e uso dos meios de comunicação ou um incômodo com o 

alcance e a influência que esses meios tinham na sociedade. Infelizmente, de toda a 

documentação que analisamos, só identificamos este registro da atuação de Dom Avelar 

Brandão, que foi o segundo bispo responsável pelo Secretariado Nacional de Opinião Pública 

da CNBB. 

 

3.2.1.3 Dom Lucas Moreira Neves (1971-1974) 

 

O terceiro bispo a assumir a condução do SNOP na Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil foi Dom Luis Moreira Neves, nascido na cidade de São João del Rei, interior de 

Minas Gerais, em 16 de setembro de 1925. Foi ordenado sacerdote no dia 9 de julho de 1950. 

Sua sagração como bispo aconteceu em 26 de agosto de 1967 e, em seguida, assumiu como 

bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Permaneceu na arquidiocese até ir para Roma. 

Enquanto esteve em São Paulo, atuou como vigário episcopal para a Pastoral Familiar e 

vigário geral para a Pastoral dos Meios de Comunicação Social. 

Morou muitos anos em Roma, a partir de 1974, exercendo as funções de vice- 

presidente do Pontifício Conselho para os Leigos e membro dos seguintes órgãos: 

Secretariado do Sínodo, Pontifícia Comissão "Justiça e Paz", Pontifícia Comissão para a 

Pastoral da Migração e do Turismo, Pontifícia Comissão para a América Latina e do Comitê 

para os Congressos Eucarísticos Internacionais. Foi ainda consultor da Sagrada Congregação 

para os Bispos e da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. 

Durante esse período em que viveu em Roma, construiu grande amizade com João 

Paulo II, quando ainda era arcebispo de Cracóvia, na Polônia. No dia 9 de julho de 1987, foi 

nomeado pelo então Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da 

Bahia e Primaz do Brasil, sucedendo a Dom Avelar Cardeal Brandão Vilela, que faleceu em 

19 de dezembro de 1986. A afinidade existente entre João Paulo II e Dom Lucas Moreira 

Neves dava-se também na posição dentro da Igreja; ambos tinham ideias conservadoras. Esse 

é outro nome de quem não localizamos muitos indícios da sua atuação no SNOP da CNBB. O 

único relato que identificamos consta em um Boletim Especial¸ por ocasião do VI Encontro 

sobre os Meios de Comunicação Social, que aconteceu no Rio de Janeiro de 27 a 29 de 
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setembro de 1972. O boletim traz um resumo do encontro. Na abertura do evento, Dom Lucas 

Moreira Neves falou sobre as atribuições da comunicação. 

D. Lucas, responsável na CNBB pela comunicação de massa, abriu o 

Congresso, afirmando que os Meios de Comunicação Social devem 

promover a pessoa humana, ser fator de cultura, educar o senso social, 

ajudar cada pessoa a assumir seu compromisso no mundo e na Igreja. O 

Bispo da Comunicação Social mostrou aos participantes vindos de todas 

as partes do Brasil a responsabilidade da Igreja ante os Meios de 

Comunicação Social, porque ela não só é uma mensagem a ser 

transmitida, mas é ainda proprietária de muitos Meios de Comunicação 

Social, em nosso país (CONFERÊNCIA..., 1972, p.1). 

 

3.2.1.4 Dom Nivaldo Monte (1975-1979) 

 
 

Natural da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, Dom Nivaldo Monte, 

nasceu em 15 de março de 1919 e foi ordenado padre no dia 12 de janeiro de 1942. Tornou-se 

bispos em 1963. Foi nomeado segundo arcebispo da Arquidiocese de Natal, em 1967. 

Ainda como padre na cidade de Natal, iniciou, ao lado do Pe. Eugênio Sales, um 

trabalho de assistência social, que posteriormente passou a ser chamado de Movimento Natal. 

A iniciativa surgiu da inquietação dos padres, anos depois bispos, com a realidade de extrema 

pobreza em que vivia grande parte da população de Natal. Como bispo, deu continuidade a 

esse trabalho de cunho caritativo, fundando o Serviço de Ação Urbana (SAUR). Exerceu 

também o cargo de presidente da Cáritas Nacional. Não identificamos documentos que 

relatem a passagem de Dom Nivaldo Monte pelo Setor de Comunicação da CNBB. Chegamos 

ao seu nome pelas referências presentes no Diretório Litúrgico da Igreja no Brasil. Ali, 

constava uma espécie de elenco dos bispos responsáveis pelos diversos setores da CNBB, mas 

nada há outros registros de sua atuação. 

 
3.2.1.5 Dom Eduardo Koik (1979-1982) 

 

Dom Eduardo Koaik nasceu em Manaus, em 21 de agosto de 1926. Foi ordenado 

padre em Roma, no dia 8 de abril de 1950. Em seguida, voltou ao Brasil e iniciou seus 

trabalhos pastorais na Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde atuou como professor de 

Teologia Fundamental, diretor espiritual e mestre de disciplina do Seminário São José do Rio 

Comprido, até 1957. Tornou-se bispo por nomeação do Papa Paulo VI, que o designou para 

bispo-auxiliar no Rio de Janeiro. Foi transferido para Piracicaba pelo Papa João Paulo II, em 7 

de dezembro de 1979, e tronou-se o terceiro bispo da diocese. 
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No mesmo ano em que foi transferido para Piracicaba, elegeu-se para sua primeira 

função na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, passando a responder pelo Setor Meios 

de Comunicação. Também foi membro do Departamento de Comunicações do CELAM. 

Foi no período que Dom Eduardo Koik esteve à frente do Setor de Meios de 

Comunicação Social da CNBB que surgiu a Equipe de Reflexão do setor, formada por 

profissionais e pesquisadores da área da comunicação, que se reuniam periodicamente para 

discutir e pensar os rumos da comunicação na Igreja do Brasil. 

Ir. Maria da Glória Bordeghini (2016) trabalhou com Dom Eduardo Koik na CNBB e 

afirma que sempre contou com a aprovação do bispo para as ideias sugeridas pela Equipe de 

Reflexão.   No   entanto,   ―não   havia   grandes   ―voos‖,   mas   também   não   havia   ‗freios‘‖. 

Bordeghini (2016) comenta ainda que Dom Eduardo Koik acompanhava as atividades do 

setor   ―com   discreta   sensibilidade,   tentando   entender   e   compreender   a   importância   da 

comunicação na pastoral da Igreja‖. 

 
3.2.1.6 Dom David Picão (1982-1987) 

 

Nascido na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no dia 18 de agosto de 

1923, Dom David Picão foi ordenação na cidade de Roma, em outubro de 1947. Retornou ao 

Brasil, no ano de 1950, mais precisamente para a Arquidiocese de Ribeirão Preto, onde 

exerceu os cargos de Professor e Diretor Espiritual do Seminário Diocesano Maria Imaculada, 

Chanceler do Arcebispado (1950-1960) e Procurador da Mitra Arquidiocesana. 

Foi ordenado bispo em 31 de julho de 1960 e nomeado para a Diocese de São João da 

Boa Vista, no estado de São Paulo. Foi transferido para a Diocese de Santos, assumindo como 

bispo em 13 de dezembro de 1966. 

Assumiu o Setor de Comunicação Social da CNBB, em 1982, mantendo-se no cargo 

até 1987. Seguindo os passos de seu antecessor, incentivou o desenvolvimento da 

compreensão da Igreja sobre os meios de comunicação. Foi o responsável pela consolidação 

da Equipe de Reflexão do setor, que havia surgido com Dom Eduardo Koik. No período em 

que esteve à frente do setor, houve grande preocupação pelo caráter reflexivo das ações do 

Setor. 

 
3.2.1.7 Dom Serafim Fernandes de Araújo (1987-1991) 
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Dom Serafim Fernandes de Araújo é natural de Minas Gerais. Nasceu no dia 13 de 

agosto de 1924. Foi ordenado padre em 12 de março de 1949, na Catedral de São João Latrão, 

em Roma. Permaneceu na Itália até 1951, quando retornou ao Brasil. Sagrado bispo em 7 de 

maio de 1959, assumiu como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em 1960, 

tomou posse como reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde 

permaneceu até 1981. Assumiu como arcebispo de Belo Horizonte em 5 de fevereiro de 1986. 

É um dos poucos bispos ainda em atividade entre os que participaram do Concílio Vaticano II. 

O papa João Paulo II tornou-o cardeal no dia 21 de fevereiro de 1998. Desde 28 

de janeiro de 2004, é arcebispo emérito da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

No campo da comunicação, esteve à frente do Setor de Comunicação da CNBB entre 

1987 a 1991, participando também como membro do Pontifício Conselho para as 

Comunicações Sociais, de 1990 a 1995. Além desses dados gerais, não encontramos outras 

informações sobre a passagem de Dom Serafim pelo Setor de Comunicação. 

 

3.2.1.8 Dom José Ivo Lorscheiter (1991-1995) 

 
 

Nascido na cidade São Sebastião do Caí, no interior do Rio Grande do Sul, em 7 de 

dezembro de 1927. Depois de alguns anos no seminário, foi enviado para Roma, onde 

ingressou na Pontifícia Universidade Gregoriana, obtendo o título de doutor em Teologia. Foi 

também ordenado sacerdote em Roma, no ano de 1952. De volta ao Brasil, ministrou aulas de 

teologia no Seminário Maior de Viamão (RS) e na Universidade Católica de Porto Alegre. 

Tornou-se bispo em março de 1966 e nomeado como bispo-auxiliar de Porto Alegre, pelo 

Papa Paulo VI, ainda no decorrer do Concílio Vaticano II. 

Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assumiu as funções de Secretário- 

Geral e depois Presidente, no período da Ditadura Civil Militar, entre 1971 e meados da 

década de 1980. Sua trajetória pastoral é fortemente marcada por suas críticas ao regime 

militar no Brasil e pela defesa aos direitos humanos e à Teologia da Libertação. Foi um dos 

poucos bispos brasileiros a se posicionar favorável ao Frei Leonardo Boff, por ocasião de seu 

julgamento pela Congregação para a Doutrina da Fé, pela publicação de Igreja, Carisma e 

Poder – Ensaios de Eclesiologia. 

No Setor de Comunicação Social da CNBB, do qual foi responsável de 1991 a 1995, 

apoiou as reflexões em torno das políticas de comunicação da Igreja Católica no país. Foram 

diversas as tentativas de esquematizar um documento que pudesse ser tomado como política 
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de comunicação da instituição. Porém, uma grande contribuição do Setor, no período em que 

ele esteve à frente, foi o lançamento de Estudos da CNBB 72 – Comunicação e Igreja no 

Brasil (1994), importantíssimo documento produzido por Clarêncio Neotti e publicado pela 

CNBB. O texto faz um resgate dos principais passos dados pela conferência com relação à 

comunicação. A publicação faz um apanhado precioso de nomes, datas, ações e questões 

marcantes nessa trajetória da Igreja. 

 

3.2.2.9 Dom Décio Zandonade (1998-2002) 

 

Dom Décio Zandonade nasceu na cidade de Venda Nova do Imigrante, no estado do 

Espírito Santo, em 2 de dezembro de 1942. Foi ordenado sacerdote em 16 de dezembro de 

1972, em sua cidade natal. Em 11 de dezembro de 1996, foi nomeado bispo auxiliar da 

Arquidiocese de Belo Horizonte. Assim que tomou posse na arquidiocese, assumiu a 

coordenação da área de Comunicação e Educação e, em seguida, da área de Comunicação, 

Educação e Juventude do Regional Leste II. Na sequência, passou a atuar no Setor de 

Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde permaneceu até 

2002. Antes mesmo do episcopado, Dom Décio já havia trabalhado com a comunicação, em 

1991, quando se tornou diretor do Sistema Salesiano de Vídeo-Comunicação. 

O papa João Paulo II o transferiu para a Diocese de Colatina, no dia 14 de maio de 

2003. No entanto, enquanto esteve na Arquidiocese de Belo Horizonte, recebeu a primeira 

edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação, que aconteceu de 19 a 24 de julho de 1998, na 

Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte. Dom Décio é reconhecido por ser um 

grande incentivador da criação e realização do Mutirão de Comunicação, iniciativa que surgiu 

no período em que ele esteve à frente do Setor. O período em que Dom Décio iniciou seu 

trabalho no Setor não é claro; apenas seu último ano como presidente é bastante explicitado. 

Também tivemos dificuldade em identificar os assessores que trabalharam com ele no Setor 

de Comunicação da CNBB. 

 
3.2.2.10 Dom Orani João Tempesta (2003-2011) 

 
 

Natural de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, Dom Orani nasceu no dia 23 

de junho de 1950. Teve sua ordenação como padre em 7 de dezembro de 1974 e sua sagração 

como bispo em 25 de abril de 1997, por Dom José de Aquino Pereira. Em seguida, assumiu a 
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Diocese de São José do Rio Preto. Em 2004, foi transferido para a Arquidiocese de Belém e, 

em 2009, assumi a Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Toda a trajetória de Dom Orani foi marcada por seu engajamento e sensibilidade às 

questões relacionadas à comunicação. Ainda como padre, trabalhou como coordenador 

diocesano da Pastoral da Comunicação, na Diocese de São José da Boa Vista, São Paulo. De 

1998 a 2003, foi o bispo responsável pelo Setor de Comunicação do Regional Sul 1 da  

CNBB, que compreende toda as dioceses do estado de São Paulo. 

Neste mesmo período, torna-se membro do Instituto Brasileiro de Comunicação 

Cristã, mantenedor da Rede Vida de Televisão, que é um canal de inspiração católica. 

Recentemente, após o golpe jurídico e político que aconteceu no Brasil, Dom Orani esteve 

com Michel Temer, vice-presidente do Brasil que, após articulações e tramas políticas, 

assumiu como presidente do Brasil. As imagens do encontro não repercutiram bem para o 

bispo, no entanto, não se tratava de uma visita de apoio, mas para advogar a renovação da 

concessão à Rede Vida. 

Dom  Orani  atuou  também  no  ―Conselho  de  Comunicação  Social  do  Congresso 

Nacional, criado pela Constituição Federal de 1988, com a função de analisar a renovação de 

concessões de rádio e TV e estabelecer orientações gerais sobre a comunicação no Brasil‖ 

(MOIOLO, 2009, p. 180). 

Em 2003, o bispo foi eleito como presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, 

Educação e Comunicação Social, comissão da qual fazia parte o Setor de Comunicação 

Social. O período em que liderou o Setor foi de muitas transformações e avanços para a 

comunicação na Igreja, dentre os quais podemos destacar o grande incentivo à retomada do 

projeto de elaboração das políticas de comunicação da Igreja no Brasil. Esse projeto ganhou 

corpo com o apoio à Equipe de Reflexão. 

Outra contribuição significativa foi o desmembramento do Setor de Comunicação 

Social da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação Social, que, desde 

2011, tornou-se uma comissão impendente: a Comissão Episcopal Pastoral para a 

Comunicação, o que imprimiu mais autonomia e legitimidade ao então Setor de 

Comunicação. 

Enquanto arcebispo de Belém, esteve à frente da Fundação Nazaré de Comunicação, 

sistema de comunicação que inicialmente era apenas em nível arquidiocesano, mas acabou 

tomando proporções nacionais. O sistema é constituído de emissora de televisão, rádio, portal 

e jornal. Dom Orani mostra-se um bispo preocupado com a formação e constituição de 

espaços de comunicação para Igreja. Pode-se considerar a sua passagem pela Comissão 
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Episcopal Pastoral para a Comunicação como bastante frutuosa. Foi um dos períodos de  

maior crescimento e desenvolvimento das iniciativas paroquiais e regionais da Pastoral da 

Comunicação. 

 
3.2.2.11 Dom Dimas Lara Barbosa (2012-2014) 

 
 

Dom Dimas Lara Barbosa foi o penúltimo bispo, até a conclusão deste trabalho, a 

conduzir a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Nascido no dia 1ª de 

abril de 1956, foi ordenado padre em 1988. Atuou como diretor e professor no Seminário 

Propedêutico da Diocese de São José dos Campos, como vice-reitor do Seminário de 

Filosofia, professor do Instituto de Filosofia Santa Teresinha do Menino Jesus e, 

posteriormente, foi vice- reitor da Residência Teológica Padre Rodolfo, sempre na Diocese de 

São José dos Campos. 

Em agosto de 2003, foi ordenado bispo, atuando como secretário geral da CNBB, de 

2007 a 2011. Em julho de 2011, tomou posse como Arcebispo da Arquidiocese de Campo 

Grande. No ano seguinte, elegeu-se presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a 

Comunicação, cargo que ocupou até o ano de 2014. 

No período em que comandou a Comunicação na CNBB, foi responsável pela 

produção e aprovação do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, documento que se 

configura como a própria política de comunicação da Igreja Católica no país. Esse foi, sem 

dúvida, a principal contribuição da sua gestão para essa área, já que a proposta desse 

documento já era ventilada dentro da conferência há muitos anos. 

 
3.2.2.12 Dom Darci José Nicioli (2015-até a presente data) 

 

Nascido em Jacutinga, Minas Gerais, em 1ª de maio de 1959, Dom Darci José Nicioli 

ingressou no Seminário Redentorista Santo Afonso de Aparecida, em 1974, sendo ordenado 

padre no dia 8 de março de 1986. No mesmo ano, seguiu para Roma, onde cursou Teologia 

Dogmática no Pontifício Ateneu Santo Anselmo. Retornou ao Brasil e aqui exerceu um série 

de funções, dentre elas a de reitor do Seminário de Filosofia em Campinas, de 1989 a 1996, 

professor de Teologia Dogmática e Sacramentos no Instituto de Estudos Superiores São 

Paulo, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e na Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, de 1989 a 1990, e Ecônomo do Santuário Nacional de Aparecida, de 
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1997 a 2005. Regressou a Roma em 2005, para ocupar a função de superior da Casa Geral da 

Congregação Redentorista e do Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, até o ano de 2008, quando foi nomeado reitor do Santuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida. Em 14 de novembro de 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como 

bispo-auxiliar da Arquidiocese de Aparecida e, mais recentemente, assumiu como Arcebispo 

da Arquidiocese de Diamantina, em 2016. 

Dom Darci José Nicioli é um bispo sensível à temática da comunicação, visto que 

trabalhou no Santuário Nacional de Aparecida, onde também contribuiu para o fortalecimento 

da Rede Aparecida de Comunicação. À frente da Comissão Episcopal Pastoral para a 

Comunicação, há pouco mais de um ano, demostra compreender bem as atuais necessidades 

desse  campo  de  trabalho  da  Igreja.  ―Coordenei  –  como  responsável  em  última  instância  - 

todo o trabalho de comunicação do Santuário Nacional de Aparecida por quase 20 anos, 

incluindo a elaboração do projeto e execução que resultou na criação da TV Aparecida que se 

integrou aos trabalhos já realizados em Rádio pela Fundação Nossa Senhora Aparecida‖ 

(NICIOLI, 2016). 

Três iniciativas surgiram sob sua liderança na comissão: a articulação das Agências de 

Comunicação Católicas, que estão em crescimento pelo país; a aproximação com os padres 

cantores, por meio de encontros com certa periodicidade; e a criação do Conexão Pascom, 

programa de relacionamento pastoral que funciona com uma banco de dados para o registro 

de todas as pessoas envolvidas com iniciativas de comunicação de inspiração católica no país. 

 
3.2.2 Assessores 

 

Ao longo de 64 anos de história, a CNBB já teve à frente de seus trabalhos de 

comunicação padres, religiosas e leigas. Partindo da análise de documentos históricos da 

conferência, conseguimos identificar algumas pessoas que trabalharam nesse campo. Em um 

documento, em especial, encontramos o nome do Padre Waldo Maciel, que teria sido o 

primeiro a trabalhar no Secretariado Nacional de Opinião Pública, mas, não conseguimos 

localizar outros documentos que apontassem outros detalhes, como a quantidade de tempo de 

sua permanência na função de subsecretário de opinião pública. Por isso, para falar da 

segunda categoria de lideranças de comunicação da CNBB, que são os assessores, iniciaremos 

por traçar o perfil do Frei Romeu Dale, que ocupou o lugar do Pe. Waldo Maciel (ver anexo 

5). 

3.2.2.1 Frei Romeu Dale (1966 – 1970) 
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Romeu Dale era um dominicano, que iniciou seus trabalhos juntos à CNBB por 

ocasião do Concílio Vaticano II, onde trabalhou como assessor de Dom Hélder, em assuntos 

de Teologia. No início deste texto, explicamos como Frei Romeu Dale passou do trabalho 

com teologia ao trabalho com a comunicação na CNBB. 

Ele coordenou as atividades de comunicação por pouco mais de três anos. Para Ismar 

de Oliveira Soares (1988), o trabalho do frei foi um dos mais representativos e significativos, 

pois a ação de Dale imprimia ao SNOP uma postura que era contrária ao posicionamento da 

Igreja naquela época. 

[...] aproximou-se sem receios dos trabalhadores e pesquisadores da 

Comunicação; condenou os temores manifestados pela Igreja quanto aos 

meios leigos e ao trabalho de seus profissionais; criou condições para 

que a hierarquia se atualizasse, promovendo cursos para bispos e agentes 

pastorais; articulou os comunicadores católicos, procurando ouvi-los e 

dando condições para que refletissem em conjunto e procurassem 

caminhos comuns para resolver seus problemas; manteve e criou novos 

veículos de informação a serviço da CNBB e de seus bispos; organizou 

levantamentos dos dados quantitativos referentes aos veículos da Igreja, 

oferecendo subsídios à hierarquia em seu campo pastoral e aos 

pesquisadores que hoje têm seu trabalho facilitado (SOARES, 1988, p. 

261). 

 

Dale pode ser considerado o pioneiro da comunicação da Igreja Católica no Brasil, 

pois foi corajoso ao iniciar um trabalho novo, porém necessário, em uma estrutura complexa 

como é a CNBB. A quebra de paradigmas consolidou-se com a aproximação aos profissionais 

da comunicação, especialmente com os pesquisadores da área. Ele sabia que era preciso, 

inicialmente, compreender em que estágio se encontrava a relação Igreja-Comunicação. 

Apesar de não ter formação específica, Dale foi responsável por promover uma série 

de eventos que, ao mesmo tempo em que promoviam a integração entre atores dos processos 

de comunicação da Igreja, evidenciavam questões de cunho técnico e, especialmente, de 

cunho reflexivo. Sem dúvida alguma, uma das principais contribuições do Frei Romeu Dale 

foi a realização dos Encontros de Opinião Pública, tanto em nível nacional como regional. 

 

3.2.2.2 Pe. Alfredo Novak (1971 – 1979) 

 
 

A Campanha da Fraternidade foi o começo dos trabalhos de Pe. Alfredo Novak na 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1968. Depois de várias conversas com Dom 

Ivo Lorscheiter, o padre assumiu também o Setor de Comunicação da CNBB, função que 
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ocupou até 1979. Nesse período em que liderou os trabalhos de comunicação, propôs a 

criação da Assessoria de Imprensa da Conferência. Ele trazia consigo a concepção de uma 

comunicação que deveria ser feita de forma sistemática e integrada. 

Desejou criar uma sala de imprensa com assessoria especializada, uma 

equipe responsável pela coleta de notícias das paróquias, comunidades e 

pastorais. Esta equipe produziria release e provocaria entrevistas 

coletivas com os meios de comunicação de sua região ou diocese 

(PESSINATTI, 1998, p.231). 

 

Como apresentamos inicialmente, o trabalho do Pe. Alfredo Novak começou com a 

Campanha da Fraternidade (CF). Neste ponto, vale ressaltar os esforços despendidos por ele 

para que a CF pudesse acontecer, já que, por diversas vezes, durante o período da Ditatura 

Civil Militar, a campanha foi ameaça pela censura. ―A censura não faltou na época. O próprio 

Novak, mais de uma vez, foi chamado pelo DOPS para explicar os objetivos e o significado 

dos temas escolhidos‖ (PESSINATTI, 1998, p.233). Há relatos de que vários subsídios e até 

mesmo cantos litúrgicos preparados para a CF foram sacrificados para que a campanha, de 

modo geral, pudesse acontecer. 

Ainda à frente da CF, o padre sempre se preocupou com a qualidade das produções da 

campanha. Ele acreditava que a Campanha da Fraternidade só ganharia o peso e notoriedade 

que se imaginava quando seus materiais fossem de qualidade, daí sua preocupação em 

produzir materiais publicitários com profissionais qualificados para a função de criação. 

Como em toda a história da Igreja Católica, existem algumas contradições em torno da 

Campanha da Fraternidade, que vão ajudando a compreender o contexto do seu surgimento e 

desenvolvimento. Uma das mais emblemáticas é a própria dissonância dos discursos  da 

Igreja. Apesar de boa parte do episcopado assumir uma postura arrojada, ao adotar uma 

campanha que essencialmente chamaria atenção para questões problemáticas da sociedade 

brasileira, existiam diversos desacordos dentro da instituição em relação aos temas e 

conteúdos que a campanha tratou ao longo dos anos. 

Uma importante contribuição do Pe. Alfredo Novak para a comunicação da Igreja só 

foi possível a partir da experiência dele com a Campanha da Fraternidade. Com o passar dos 

anos, o padre foi percebendo que o discurso da campanha estava chegando somente às 

pessoas que frequentavam as comunidades católicas. Porém, não era esse o objetivo da Igreja. 

A CNBB queria promover debates e reflexões em nível nacional. Surge, nesse contexto, a 

vontade de fazer uma comunicação para além da Igreja. 

Essa inquietação levou o padre a refletir sobre as possíveis implicações dessa questão. 

Ele destaca que havia certa lentidão nas estruturas da Igreja quando se falava em 



134 
 

 

 
 

comunicação; não por falta de boa vontade, mas pela ausência de profissionalização daqueles 

que faziam a comunicação da Igreja. ―Faltam profissionais capacitados para assumir o setor de 

comunicação, em todos os níveis da Igreja. Hoje, contudo, a descoberta do papel e da 

competência dos leigos na área da comunicação começa a ser uma realidade‖ (PESSINATTI, 

1998, p. 234). 

 

3.2.2.3 Ir. Maria da Glória Bordeghini (1979 – 1985) 

 

A primeira religiosa paulina a trabalhar no Setor de Comunicação da CNBB foi a Ir. 

Maria da Glória Bordeghini, que exerceu a função de assessora do setor entre 1970 e 1985. 

Formada em Jornalismo pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria, em 

Curitiba, a religiosa carregava grande experiência no trabalho com a comunicação em outras 

conferências episcopais, como em San Juan de Porto Rico, de 1969 a 1971, e em Santiago do 

Chile, de 1972 a 1979. 

Ir. Maria da Glória Bordeghini assumiu o setor com foco totalmente voltado à 

comunicação. A equipe que a antecedeu precisava dividir seu tempo entre as atribuições da 

Campanha da Fraternidade e as ações do Setor de Comunicação. O trabalho da irmã partiu de 

um diagnóstico realizado sobre a situação da Igreja e sua relação com os meios de 

comunicação. ―Então, baseada na experiência que eu tinha sobre o ‗Setor de Comunicação‘, 

senti a necessidade de iniciar por um ‗VER‘ a realidade da Comunicação em nível de Igreja: o 

que já havia em ato, nas várias áreas: rádio, TV, Equipes de comunicação em paróquias etc.‖ 

(BORDEGHINI, 2016). 

A religiosa buscou criar uma equipe formada por profissionais, professores e 

pesquisadores da área de comunicação que pudessem colaborar com a Igreja de maneira 

sistemática, na reflexão e formação sobre os meios de comunicação. Assim surgiu a Equipe de 

Reflexão do Setor de Comunicação da CNBB. ―A equipe começou em São Paulo, na sede da 

revista Família Cristã, em encontro de 25 a 26 de novembro de 1979, convocado por Dom 

Eduardo Koiak e coordenado pela Ir. Maria da Glória Bordeghini, a fim de estudar a pastoral 

nos e dos meios de comunicação com a participação de 12 especialistas‖ (CNBB, 1994, p.20). 

A criação da Equipe de Reflexão representava um passo significativo na caminhada da 

Igreja rumo à comunicação. Esse foi o momento em que a Igreja começou a se abrir para o 

pensamento sobre os meios de comunicação, tomando como referência não somente seus 

próprios  documentos,  mas  também  a  vivência  e  o  arcabouço  teórico  dos  profissionais, 
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professores e pesquisadores. A equipe manteve o ritmo de quatro encontros anuais, nos quais 

eram abordadas, coletivamente, as principais demandas da Igreja sobre a temática. 

Um segundo momento significativo da Ir. Maria da Glória Bordeghini como 

coordenadora da comunicação na CNBB foi a pesquisa realizada pelo Setor, no início de 

1981, que buscava verificar a presença da Igreja nos meios de comunicação. Um questionário 

foi elaborado e enviado para cada uma das dioceses do Brasil. O questionário estava centrado 

em quatro pontos: 1) Identificar a presença da Igreja nas várias áreas da comunicação social; 

2) Identificar os veículos de comunicação capitaneados pela Igreja; 3) Identificar a utilização 

por parte da Igreja de horários nos veículos de comunicação de modo geral na sociedade; e 4) 

Identificar os recursos humanos disponíveis nos setores de comunicação. 

Procurou-se identificar a existência ou não de uma pastoral definida para 

os Meios de Comunicação, com a necessária explicitação das causas da 

existência ou não de conteúdo nos programas existentes. A maioria das 

respostas revelou a não disposição dos encarregados em dar 

informações, descendo aos pormenores solicitados pelos subitens. Tal 

fato simplificou a leitura dos questionários, mas empobreceu os 

resultados esperados. Através da ―leitura possível‖, obteve-se um quadro 

simplificado da realidade. Simplificado, mas nem por isso inexpressivo, 

uma vez que 196 questionários foram respondidos, o que representa 

87,20% do universo em estudo (BORDEGHINI, 1983, p.253). 

 

A análise dos dados obtidos na pesquisa do Setor de Comunicação Social da CNBB  

foi feita com base na dissertação de mestrado do professor Ismar de Oliveira Soares, que 

estudou a morfologia e o conteúdo dos boletins diocesanos católicos, em 1980, sob a 

orientação do professor José Marques de Mello, na Escola de Comunicações e Artes, da 

Universidade de São Paulo (USP). Esse levantamento foi crucial para a delimitação de ações 

no âmbito da comunicação da Igreja. Outro ponto chave neste contexto diz respeito à 

constatação de que, em boa parte das dioceses, não existia pessoas capacitadas para o trabalho 

com os meios de comunicação, retrato que ousamos dizer que persiste até hoje. 

A religiosa também registrou que, durante o período da Ditadura Civil Militar, a Igreja 

frequentemente estava nas páginas dos jornais em virtude dos movimentos de resistência 

articulados, especialmente, nas bases da Igreja. Destaque, ainda, para a censura, que limitou e 

controlou o conteúdo dos meios de comunicação da Igreja, assim como de toda a sociedade 

brasileira. 

A censura foi outro motivo que levou os jornais a publicarem espaços 

em branco em suas páginas, gravadores tinham as canções censuradas, 

boletins das paróquias deviam ser seriamente e previamente analisados 

para evitar seu fechamento. A Igreja nunca deixou de falar 

expressamente seu desacordo com as atitudes de censura por parte do 
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governo ditatorial. Era uma Igreja verdadeiramente ―valente‖ no total 

sentido da palavra (BORDEGHINI, 2016). 

 

Esses foram alguns pontos de destaque desse período em que a religiosa paulina esteve 

na liderança do Setor de Comunicação da CNBB. Foi a primeira vez que uma mulher assumiu 

essa função dentro da Igreja no Brasil. 

 
3.2.2.4 Ir. Maria Alba Vega (1985 – 1991) 

 
 

Formada em Jornalismo e Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, Ir. Maria Alba Vega foi a segunda religiosa paulina e também a segunda 

mulher a ocupar a função de assessora do Setor de Comunicação da CNBB, no período de 

1985 a 1991. A religiosa chegou para trabalhar na conferência com uma experiência de mais 

de 10 anos com a comunicação na Igreja, em Pelotas (RS), por dois anos, e em Belo 

Horizonte (MG), por oito anos. 

Ir. Maria Alba relatou que, ao chegar à CNBB, encontrou um cenário fortemente 

marcado pela preocupação da Igreja em conseguir alcançar a sociedade através dos meios de 

comunicação, ao mesmo tempo em era necessária atualizar a forma como a mensagem cristã 

era comumente retratada, a fim de gerar interesse dos veículos comunicacionais pela 

mensagem que a Igreja tinha a oferecer. 

Entre as ações realizadas no período em que a religiosa atuou no Setor de 

Comunicação destacam-se a manutenção das reuniões da Equipe de Reflexão; o encontro dos 

grupos de comunicação dos regionais; e, especialmente, a promoção da Campanha da 

Fraternidade sobre a temática da comunicação. A edição de 1989 da CF teve como tema 

―Fraternidade e a Comunicação‖ e o lema ―Comunicação para a verdade e a paz‖. 

Como objetivo geral, a campanha apontava para a necessidade de despertar 

consciência crítica nas pessoas em sua relação com os meios de comunicação, como atitude 

que geraria a comunicação da verdade e da paz. A CNBB também convocava os cristãos a 

assumirem o papel de agentes de influência na produção dos conteúdos dos meios. 

A religiosa relatou que esse foi um momento de muito trabalho, inclusive para a 

Equipe de Reflexão, convocada a produzir materiais que subsidiariam a campanha. ―A equipe 

fez um grande reforço para chegar à definição do tema e na produção dos diversos subsídios‖ 

(VEGA, 2016). Além da produção do material da campanha, a equipe reversou-se no  

processo de acompanhamento e assessoramento de diversos encontros com essa temática pelo 

Brasil. 
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Nesse momento, a Igreja no Brasil iniciava o debate em torno da democratização da 

comunicação, seguindo os caminhos apontados no processo de redemocratização do país, pós- 

ditadura. No texto-base da CF, aparecem apontamentos para a valorização e o incentivo aos 

meios de comunicação popular e alternativa, como vias de acesso a uma comunicação mais 

humana e dialógica. A valorização do uso dos meios de comunicação para a evangelização e o 

desenvolvimento da Pastoral da Comunicação são marcas desse tempo. 

No que tange aos serviços de comunicação na CNBB, a Ir. Maria Alba Vega viveu 

uma peculiaridade. Logo após trabalhar no Setor de Comunicação, ela também exerceu, por 

cerca de oito, a função de assessora de impressa da conferência. 

 

3.2.2.5 Pe. Augusto César Pereira (1992 – 1995) 

 
 

Desde jovem, o Pe. Augusto César Pereira já escrevia para boletins e jornais. Após se 

formar em Teologia, ingressou no curso de Comunicação da Faculdade Cásper Líbero, 

concluído em 1961. Durante muito tempo, trabalhou a questão da comunicação no processo 

formativo de novos padres e também com a comunicação no Santuário São Judas Tadeu, na 

cidade de São Paulo. 

Em 1991, foi convidado por Dom José Ivo Lorscheiter para assumir o Setor de 

Comunicação da CNBB, em Brasília. Com sua chegada à conferência, Pe. Augusto César 

teria encontrado certo consenso sobre a importância da comunicação para a Igreja. No 

entanto, os desdobramentos práticos disso eram muito lentos, como quase tudo na Igreja 

Católica. ―Apesar do impulso que a Campanha da Fraternidade sobre a comunicação deu em 

1989, segundo padre Augusto as coisas ficaram, ainda, na teoria. Todos estavam de acordo 

sobre a importância da comunicação, mas na prática o resultado era muito fraco‖ 

(PESSINATTI, 1998, p. 248). 

Para o padre, a Igreja vivia um comodismo, assumindo sempre postura meramente 

técnica, de valorização dos meios de comunicação - a TV, o rádio, os jornais, mas ainda com 

dificuldade para compreender a comunicação como um processo. Mesmo com essa limitação, 

a Igreja mantinha o discurso da importância de se ter veículos de comunicação. Porém, para 

que ―haja comunicação,  não basta possuir os meios, como TV, rádio e jornal. É necessário 

conceber a comunicação como um processo de relações entre as pessoas‖ (PESSINATTI, 

1998, p. 250). O discurso do Pe. César encontra semelhança com a atual postura adotada pelo 

Papa Francisco com relação à comunicação. Para o pontífice, é preciso valorizar a 
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comunicação humana e reconhecê-la como ponto de partida para todo o processo 

comunicativo. 

A principal contribuição do padre para a relação Igreja-Comunicação está em sua 

constante insistência pela elaboração de uma política de comunicação da Igreja; um 

documento que pudesse nortear e servir de referência para as iniciativas de comunicação da 

Igreja. Essa foi a maior defesa do padre enquanto esteve no Setor de Comunicação da CNBB. 

Segundo ele, a Igreja 

[...] tem uma política de comunicação que consiste em não ter uma 

política de comunicação. [...] é necessário possuir uma política de 

comunicação, caso contrário surgirão polos como os já existentes em 

Valinhos dos carismáticos, em Cachoeira Paulista do padre Jonas Abib. 

O mesmo se poderia dizer das produtoras: o SSV dos salesianos em Belo 

Horizonte, a Verbo Filmes, a Comep das Paulinas etc. São muitos polos 

produtores; contudo, não se pode dizer que seja comunicação da Igreja. 

É gente de Igreja fazendo comunicação (PESSINATTI, 1998, p.250). 

 

A reflexão feita pelo Pe. César é extremamente atual. De fato, existem diversas 

iniciativas de comunicação católica pelo Brasil, porém não se pode afirmar que estão em 

consonância com o discurso e com as orientações da Igreja atual. A palavra atual se faz 

necessária para deixar evidente que, como qualquer outra instituição, a Igreja Católica, ao 

longo dos anos, mudou sua posição sobre diversas questões, mas o que acontece com muitas 

dessas iniciativas é o completo desencontro com as novas orientações da Igreja. 

Essa foi a perspectiva defendida pelo Pe. Augusto César Pereira no seu período à 

frente do Setor de Comunicação da CNBB. Certamente, suas inquietações favoreceram para 

que a discussão em torno da criação de uma política de comunicação para a Igreja Católica no 

Brasil não fosse esquecida. A partir de nossas observações, podemos afirmar que o Diretório 

de Comunicação da Igreja no Brasil, publicado em 2014, pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, configura-se como essa política de comunicação, porém sua real 

implantação até hoje não é uma realidade. 

 

3.2.2.6 Pe. Benedito N. S. Spinosa (1997 -2000) 

 
 

As referências que obtivemos sobre a atuação do Pe. Benedito Spinosa no Setor de 

Comunicação da CNBB estão em dois dos diversos documentos históricos que analisamos 

para realizar este estudo. O primeiro deles trata-se do Plano Bienal da CNBB 2000–2001, no 

qual o padre apresenta uma devolutiva sobre três projetos que estavam sendo desenvolvidos 

no âmbito do Setor de Comunicação; o outro documento também é um relatório sobre a 
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participação da CNBB no Conselho de Comunicação Social. Utilizamos esse dois 

documentos para buscar alguns detalhes de sua passagem pela CNBB. 

No primeiro documento, o padre expõe três projetos do setor: 1) a Rede de 

comunicadores solidários; 2) o Serviço de Notícias Dom Hélder Câmara; e 3) a Agência de 

Notícias da CNBB. Os projetos seriam de responsabilidade do Setor de Comunicação Social, 

mas desenvolvidos em parceria com outras instituições católicas, como a União Cristã 

Brasileira de Comunicação, Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais, 

Conferência dos Religiosos do Brasil e a própria Assessoria de Imprensa da CNBB. 

Fica perceptível no do documento que havia questões comuns aos três projetos: a 

preocupação com mercantilização das notícias e a necessidade de a Igreja produzir 

informação sob os valores da solidariedade e dos valores humanos, usando a internet como 

canal alternativo para seu compartilhamento. 

Articulados pelo mercado, aqueles que dominam os meios de 

comunicação certamente vão entender este tipo de serviço de notícias 

como uma força contra a corrente. Isso porque, ao buscar articular 

pessoas com direitos e deveres, o Serviço de Notícias da UCBC e da 

CNBB vai promover um diferencial na maneira de se trabalhar a notícia 

(CONFERÊNCIA..., 2000, p.83). 

 

O projeto previa o cadastramento de comunicadores comunitários que seriam 

responsáveis pelo fornecimento das informações das mais distintas realidades (ver anexo 8). 

O desejo do padre era que o projeto favorecesse maior reflexão sobre a situação do país, 

criando  conteúdos  comunicacionais  que  dessem  conta  de  outros  pontos  de  vista.  ―Como 

alternativa à imprensa tradicional, existe uma grande quantidade de mídia, presente em várias 

áreas. O Serviço de Notícias vai trabalhar para fortalecer a mídia alternativa, sem querer 

substituí-la nem sem maior que ela‖ (CONFERÊNCIA..., 2000, p. 84). 

Baseado nos pressupostos da comunicação para a cidadania e para o desenvolvimento, 

o projeto tinha potencial de tornar a comunicação da Igreja comprometida com a justiça e a 

paz, aspecto que, no decorrer dos anos, perdeu-se. Ao que nos parece, o projeto não chegou a 

ser implementado, mas serviu como base para avanços alcançados mais adiante. 

O segundo documento que localizamos sobre o Pe. Benedito Spniosa está relacionado 

à participação da CNBB no Conselho de Comunicação Social, do Senado Federal. A 

conferência realizou um seminário sobre a temática do conselho, em 9 de maio de 2000, para 

discutir a emergência de o Estado discutir oficialmente essa questão. A CNBB, a partir desse 

momento, teve papel preponderante na criação desse conselho. 
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3.2.2.7 Maria de Lurdes Nunes (2002 – 2003) 

 
 

O nome de Maria de Lurdes Nunes aparece como responsável pelo Setor de 

Comunicação Social entre os anos de 2001 a 2003. Entretanto, não conseguimos localizar 

documentos que nos ajudasse a entender sua linha de atuação na conferência. 

 

3.2.2.8 Pe. Roberto Luiz Preczevski (2004 – 2007) 

 
 

Pe. Roberto Luiz Preczevski iniciou sua função no Setor de Comunicação Social da 

CNBB no ano de 2004. Profissional de Comunicação, Marketing e Jornalismo, trabalhou com 

comunicação na Diocese de Santo Amaro, na Rede Vida de Televisão e, também, no Regional 

Sul I da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Assumiu esse trabalho no Regional Sul I da CNBB, em 18 de outubro de 2000, ao lado 

de Dom Orani João Tempesta. Juntos, realizaram o grande trabalho de implantação da 

Pastoral da Comunicação nas dioceses do Estado de São Paulo. Auxiliou na consolidação dos 

Encontros Estaduais da Pastoral da Comunicação, inicialmente realizados a cada seis meses e, 

anos depois, a cada um ano. 

No período em que liderou o Setor de Comunicação, destaca-se a criação do prêmio 

Clara de Assis para a Televisão, que surgiu com o objetivo de premiar programas televisivos 

nacionais, produzidos e exibidos por emissoras comerciais, educativas ou comunitárias 

brasileiras, que exibissem em seu conteúdo valores humanos, sociais, políticos, cristãos e 

éticos. Ele teve, ainda, atuação no processo de acompanhamento e integração das televisões 

católicas. 

 
3.2.2.9 Ir. Élide Maria Fogolari (2007 – 2015) 

 

Ir. Élide Maria Fogolari foi a terceira religiosa paulina e a quarta mulher a contribuir 

com o Setor de Comunicação da CNBB. Formada em Jornalismo pela Universidade Católica 

de Pernambuco, possui especialização em Educação pela Comunicação e mestrado em 

Ciências da Comunicação, ambos pela Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de 

São Paulo. 

Sua passagem pelo Setor de Comunicação é marcada por singularidades na história da 

comunicação da CNBB, com destaque para a promoção dos Encontros Nacionais da Pastoral 
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da Comunicação; a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação; e o Diretório de 

Comunicação da Igreja no Brasil. 

Um ano após assumir o setor, a religiosa iniciou a articulação para a criação do 

Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação. Em virtude do longo caminho que foi 

percorrido pela Igreja no Brasil no âmbito da comunicação, surgiram iniciativas 

comunicacionais nas paróquias e dioceses, compreendidas como pastorais da comunicação. 

Segundo relato da própria Ir. Élide, os agentes da Pascom sentiam falta de um espaço para a 

articulação e formação específica. 

Proveniente de demandas de agentes de pastoral e de outros sujeitos 

reunidos no Mutirão Nacional de Comunicação, em Belém do Pará, em 

2007, os Encontros Nacionais surgem a parir de 2008, tendo por meta 

responder às solicitações relativas à formação dos agentes de Pascom, 

propostas no Mutirão. Estes encontros têm como objetivo principal a 

articulação, a formação e a troca de experiências, a partir das diversas 

realidades da Pascom, vivenciadas e colocadas em prática nas diversas 

regiões do Brasil (FOGOLARI; BORGES, 2016, p.81). 

 

Desde a criação em 2008, já foram realizadas cinco edições do encontro nacional: 1º 

Encontro Nacional da Pascom, de 02 a 06 de Julho de 2008; 2º Encontro Nacional da 

Pascom, de 21 a 24 de Julho de 2010; 3º Encontro Nacional da Pascom, de 19 a 22 de Julho 

de 2012, com tema: Identidade e Missão; 4º Encontro Nacional da Pascom, de 24 a 27 de 

Julho de 2014, sob a temática: Comunicação, desafios e possibilidades para evangelizar na era 

da cultura digital; 5º Encontro Nacional da Pascom, de 14 a 17 de Julho de 2016, como o 

tema: Comunicação e Liturgia. Todos os encontros aconteceram no Santuário Nacional de 

Aparecida, em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, com aumento expressivo de 

participantes a cada ano. ―A crescente participação nos Encontros demostra a importância que 

a Igreja vem dispensando à comunicação e a grande preocupação em capacitar e qualificar os 

agentes da Pascom‖ (FOGOLARI; BORGES, 2016, p.81). 

Um caraterística predominante do período em que Ir. Élide coordenou o Setor foi seu 

movimento para fortalecer a Pastoral da Comunicação. Ela pode ser considerada uma das 

maiores incentivadoras desse trabalho na Igreja do Brasil. Sua militância pela legitimação da 

Pascom é marcada por falas acaloradas em defesa de que a comunicação feita na Igreja deve 

sempre resguardar seu caráter pastoral. 

O desmembramento do Setor de Comunicação Social, que antes fazia parte da 

Comissão Episcopal Pastoral para a Educação, Ensino Religioso e Cultura, aconteceu no ano 

de 2012. ―Em face do longo alcance do pensar e fazer comunicativo, que coloca para a Igreja 

novos desafios, fez-se mister a concepção de uma Comissão Episcopal Pastoral para a 
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Comunicação Social com fisionomia própria‖. Apresentamos mais detalhes desse processo no 

tópico 4.1.2 deste texto. 

O terceiro ponto é Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, aprovado pelo 

Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 14 de 

março de 2014, e publicado em maio do mesmo ano, com apontamentos para os novos rumos 

nos processos comunicacionais da Igreja Católica no país. Esse documento tem caráter de 

Política de Comunicação da Igreja Católica no Brasil. 

A grande contribuição da Ir. Élide Fogolari está justamente na condução dos trabalhos 

para a construção do diretório, que foi bastante complexo, dado a quantidade de tempo que o 

documento levou para ser construído, com muitas transições na equipe de produção e nas 

orientações para a sua construção. 

Elencamos algumas das principais dificuldades encontradas no processo de construção 

do diretório. O uso do diretório italiano como modelo, a delimitação das práticas da Pastoral 

da Comunicação, os conceitos e posicionamentos sobre as novas tecnologias, o uso da ótica 

da comunicação midiática, a incompreensão dos bispos, a abordagem da comunicação digital, 

questões relacionadas à liturgia e à Teologia, a dinamicidade da comunicação e a perceptiva 

das políticas de comunicação são alguns dos itens que geraram contradições e dissensos, em 

certos momentos. 

Apesar de todas as contradições e dificuldades desse processo, o documento foi 

aprovado em 2014. Acreditamos ser nítido o reconhecimento que a CNBB imprime ao 

publicar um documento que apresenta novos rumos para a comunicação católica. 

Durante as análises, consideramos que o Diretório aponta, 

essencialmente, para três novos rumos na comunicação católica 

brasileira: a disseminação da cultura de educação para os meios; o 

desenvolvimento da Pastoral da Comunicação; e a maior integração 

entre as iniciativas de comunicação da Igreja. Dados esses novos rumos 

apontados pelo Diretório, compreendermos que este documento 

configura-se como o eixo que, futuramente, proporcionará a integração e 

interação entre as diversas iniciativas de comunicação da Igreja. O 

documento tem formato de uma autêntica política de comunicação, que 

pretende direcionar o trabalho de comunicação na Igreja de todo o Brasil 

(ALVARENGA, 2014, p. 82). 

 

3.2.2.10 Pe. Clovis Andrade de Melo (2012 – 2015) 

 

Com experiência em Tecnologia da Informação, Pe. Clovis Andrade de Melo passou a 

compor a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação ao lado da Ir. Élide Fogolari. O 

padre assumiu a área 2 da comissão, referente à comunicação e meios digitais. 
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Fui trabalhar na CNBB a convite de Dom Dimas Lara Barbosa, então 

presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Devido 

à minha experiência na área da informática e Web, fui convidado para 

auxiliar na implantação da RIIBRA - Rede de Informática a Igreja no 

Brasil. Um projeto de incentivo ao uso das novas tecnologias no 

processo de comunicação da Igreja, como oportunidade de diálogo com 

a cultura atual (MELO, 2016). 

 

Dois projetos importantes da CNBB, em comunicação digital, foram implantados por 

Pe. Clovis: 1) EPISCOPO.Net; e 2) RIIBRA. O primeiro projeto trata-se de uma plataforma 

de comunicação destinada aos bispos, desenvolvida pela Rede de Informática da Igreja na 

América Latina (RIIAL), através do Centro Guadalupe. É um empreendimento do CELAM, 

em parceria com o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais (PCCS). A proposta da 

plataforma é proporcionar mais um canal para a comunicação e interação na Igreja da 

América Latina. 

A  segunda  contribuição  foi  a  consolidação  e  visibilidade  dada  à  RIIBRA.  ―A 

RIIBRA, braço importante da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, constitui 

uma rede que dá visibilidade ao trabalho da Igreja no Brasil, pondo em destaque os sujeitos 

que constroem cotidianamente com empenho cristão transformador‖ (FOGOLARI; BORGES, 

2016, p.84). 

Destaco o início da implantação da EPISCOPO.NET, uma plataforma de 

comunicação digital destinada aos bispos e dinamismo da comunicação  

à distância. Além disso, a própria RIIBRA passou a ser conhecida e tem 

sido causa de grande incentivo para a evangelização no ambiente digital. 

Destaco também os cursos de comunicação destinados aos bispos, onde 

tive a oportunidade de ministrar oficinas em mídias digitais e web para 

os participantes (MELO, 2016). 

 

Pe. Clovis aponta que, apesar dessas iniciativas que estão se desenvolvendo na Igreja, 

ainda existe muita resistência pelo ambiente digital. Isso reflete diretamente nos investimentos 

feitos nessa área de tecnologia e informatização, tanto em nível de administração como de 

comunicação. ―A partir desta conscientização, não seria difícil ter, por exemplo, um sistema 

integrado em toda a Igreja no Brasil para a gestão dos sacramentos, o que facilitaria 

imensamente a comunicação à distância‖ (MELO, 2016). 

 

3.2.3.11 Pe. Rafael Vieira Silva e Pe. Antônio Xavier Batista (2015 - até a 

presente data) 

Em virtude da eleição de um novo presidente para a Comissão Episcopal Pastoral para 

a Comunicação, a equipe de assessores foi substituída. Assumiram, em 2015, Pe. Rafael 

Vieria Silva e Pe. Antônio Xavier Batista. 
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Pe. Rafael Vieira é missionário redentorista, jornalista, tem mestrado em Teologia 

Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e especialização em Jornalismo de 

Televisão pelo Centro Internacional de Opinião Publica de Roma. Trabalhou, em anos 

anteriores, na Assessoria de Impressa da CNBB, função que também ocupa simultaneamente 

à comissão. Padre Antônio Xavier Batista é mestre em exegese bíblica e arqueologia, membro 

da Comunidade Canção Nova e tem experiência em Tecnologia da Informação. Ambos 

assumiram as funções anteriormente executadas, respectivamente, pela Ir. Élide Fogolari e 

pelo Pe. Clovis Andrade. 

Apesar de estarem à frente da assessoria da comissão há pouco tempo, algumas 

iniciativas que estão se concretizando podem ser destacadas como fruto do atual momento da 

comissão. O webportal Pascom Brasil e a criação da Rede Nacional de Agências Católicas são 

alguns exemplos. 

Esses dois projetos foram amplamente discutidos pela comissão. Uma 

plataforma na internet para a comissão nos pareceu sempre uma 

urgência, porque era necessário dar um referencial seguro de formação e 

informação para nossos agentes de Pastoral da Comunicação, a Pascom, 

em todo o País. Estamos ainda na fase embrionária do projeto, mesmo 

com o portal no ar (www.pascombrasil.com.br). Precisamos de uma 

efetiva participação de todos os coordenadores regionais na parte 

informativa e na indicação de conteúdos sérios para a formação pastoral. 

Mas, o dardo foi lançado. Vamos seguir acolhendo a colaboração de 

todos que se sentirem responsáveis pela caminhada da Pascom no Brasil. 

O segundo projeto é um sinal claro de que queremos promover a 

inclusão de todos os agentes que atuam na comunicação no âmbito da 

Igreja. Reunimos os profissionais da área de publicidade, relações 

públicas e jornalismo envolvidos em agências de comunicação que se 

apresentam ao mercado como católicas. Nessa reunião, estabelecemos 

um cronograma de ações e pretendemos executá-lo com a participação 

de representantes de empresas presentes em vários estados brasileiros 

(NICIOLI, 2016). 

 

3.3 EQUIPE DE REFLEXÃO 

 

Com a proposta de ajudar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na 

meditação e compreensão da comunicação, foi criada a Equipe de Reflexão do Setor de 

Comunicação em 1979. A Equipe foi formada e as reuniões eram realizadas a cada três 

meses; depois, duas vezes ao ano. 

A equipe de Reflexão foi ideia minha. Ideia que foi depois reproduzida 

por outros setores da CNBB, como a Catequese e a Liturgia. E a ideia 

surgiu da necessidade de dar uma resposta à amplitude da situação 

comunicacional na Igreja, em todos os níveis. Eu estava convencida de 

que a Comunicação deveria exercer uma função primordial dentro da 

Igreja e sem uma estrutura em todos os níveis: nacional, regional, 
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diocesana e paroquial isto se tornaria impossível. Daí surgiu à ideia de 

organizar uma Equipe de colaboradores que me ajudassem nessa tarefa 

(BORDEGHINI, 2016). 

 

Fizeram parte da primeira equipe: Dom Eduardo Koiak, Irmã Maria da Glória 

Bordeghini, Frei Clarêncio Neotti, Pe. Nereu de Castro Teixeira, Pe. Conrado Berning Pe. 

Atílio Hartmann, Prof. Ismar de Oliveira Soares, Ir. Iris Pontin, Irmã Ivanise Porto, Mons. 

Arnaldo Beltrami, Pe. João Drexel, Prof. Miguel Pereira; Maria Clara Bingemer e José 

Scatena. 

O Frei Clarêncio Neotti participou por muitos anos da Equipe de Reflexão e assim a 

descreve: 

A Equipe de Reflexão se tornou um importante instrumento de 

coordenação dos diversos organizamos de Comunicação da Igreja e 

lugar privilegiado de orientação para a política de comunicação. Serve 

para intercâmbio de informações, preparação para o Dia Mundial das 

Comunicações, acompanhamento das peças publicitárias da Campanha 

da Fraternidade, avaliação da participação da conferência nos 

movimentos pela democratização da comunicação, além de propostas de 

animação da Pastoral da Comunicação no país (NEOTTI, 1994, p.20). 

 

Della Cava (1991) apresenta três apontamentos que marcaram a função efetiva da 

Equipe de Reflexão como representante da Igreja no que diz respeito à comunicação. A 

primeira mudança seria a centralização da especialização sobre os meios de comunicação em 

um único grupo. A segunda caracteriza-se pelo alcance da legitimidade da equipe no campo 

da  comunicação  católica.  ―O  resultado  final  do  aumento  da  especialização  da  ER,  nas 

questões técnicas, funcionais e nos problemas específicos do campo das comunicações é que, 

no interior da Igreja Católica no Brasil, ela passa a ocupar uma posição em que não encontra 

quem a iguale ou com ela possa competir‖ (CAVA; MONTEIRO, 1991, p.56). A última 

mudança   apontada   por   Della   Cava   (1991)   é   a   ―tendência   irreversível   e   continua   à 

consolidação da política de comunicações da Igreja sob os auspícios da CNBB‖ (p.57). 

Dentro da Equipe de reflexão do Setor de Comunicação da CNBB era possível 

perceber a presença de três enfoques teóricos sobre a comunicação. 

O primeiro pretende que a colaboração entre Igreja e os MCS é 

inevitável e talvez seja mesmo desejável. O segundo defende a expansão 

dos instrumentos de comunicação de propriedade da Igreja ou por ela 

dirigidos em escala suficiente para permitir-lhe talvez até competir com 

os oligopólios leigos (comerciais). O último confia na  reorganização 

pela base dos meios de comunicação de massa, sugerindo talvez mesmo 

a reorganização de toda a sociedade de um modo igualmente radical 

(CAVA; MONTEIRO, 1991, p.42). 
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Apesar de perspectivas tão distintas, a Equipe de Reflexão conseguia equacionar bem 

essas diferenças, no entanto, Della Cava (1991) afirma que havia um movimento mais forte 

no sentido de uma comunicação das bases. 

A Equipe de Reflexão viveu muitos momentos na sua história, alto e baixos, com 

momentos de desânimo e de perda da liga que a mantinha funcionando. Della Cava (1991) e 

Pessinatti (1998) descrevem com pormenores esses momentos. Porém, parece-nos ser 

importante, para este momento, destacar somente os aspectos mais recentes dessa Equipe de 

Reflexão. Desde a publicação do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, em 2014, a 

Equipe de Reflexão deixou de ter uma função e, consequentemente, deixou de existir. 

Nos últimos anos, o foco do trabalho dessa equipe ficou centrado na produção desse 

documento. Foi a partir da Equipe de Reflexão que surgiu a primeira equipe responsável pela 

elaboração do diretório, composta por Ir. Joana Puntel, Ir. Helena Corazza, Ir. Maria Alba 

Veiga, Ir. Vera Maria Bombonato, Pe. Manoel Filho, Prof. Ismar de Oliveira Soares e Prof. 

Mauro Wilton de Sousa. A coordenação dessa primeira equipe era feita pelo então Bispo de 

Belém do Pará, hoje Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, e Ir. Élide 

Maria Fogolari, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. 

Após as primeiras experimentações e tentativas de construção do trabalho, a equipe foi 

sendo modificada. Ora pessoas eram acrescentadas, ora saiam, devido a atividades e 

compromissos extras. Com isso, a Equipe de Reflexão do Setor de Comunicação também foi 

mudando e, na medida em que isso acontecia, novos membros eram incorporados à equipe de 

produção do diretório. 

A segunda formação da equipe foi composta por: Prof. Mozhair Salomão, Miguel 

Pereira, Aroldo Braga, Irmão Lauro, Ir. Ivonete, Ir. Helena Corazza, Pe. André, Pe. 

Marcelino, Pe. Leandro, Pe. Gildásio, Pe. Cilto, Pe. Geraldo Martins, Pe. Agnaldo e Pe. 

Manoel Quintas. A condução da equipe continuava com o já Arcebispo do Rio de Janeiro, 

Cardeal Orani João Tempesta, e Ir. Élide Maria Fogolari. 

Novamente, a equipe passou por mudanças na sua composição. A justificativa era que 

o grande número de participantes, de certa forma, dificultava o trabalho de estruturação e a 

consequente produção do documento. ―Em 2010, o grupo foi redefinido para dar continuidade 

à elaboração do diretório, com reuniões periódicas, mantendo um ritmo de revisão, debates, 

acréscimos e emendas ao texto‖ (FOGOLARI, 2014). 

Com um grupo mais reduzido, formado por apenas seis pessoas, o projeto começou a 

ganhar forma e foi publicado em 2010; não como diretório, mas sim como um documento de 

estudo da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), o Estudo101. Nesta formação, estavam 
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os nomes de Dom Orani João Tempeste e Ir. Élide Maria Folgolari, que continuavam na 

articulação e coordenação da equipe. Com eles, Ir. Joana Puntel, Prof. Ismar de Oliveira, Prof. 

Dr. Mozahir Salomão e Pe. Manoel Quinta assinam o texto. 

Para que a produção do Diretório de Comunicação fosse reiniciada, a presidência da 

CNBB nomeou oficialmente a Comissão para a Elaboração do Diretório de Comunicação  

para a Igreja no Brasil. Nesse momento, a comissão passou a contar com 14 membros, o que 

possibilitava amplo debate e abordagem de diversos temas. Faziam parte dessa nova 

formação: Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo de Campo Grande, que assumiu a 

coordenação da equipe ao lado de Ir. Elide Maria Fogolari; Dom Luiz Mancilha Vilela; Dom 

João Bosco Barbosa dos Santos; Dom Antônio Wagner da Silva; Prof. Dr. Elson Faxina; Pe. 

Gildásio Mendes; Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares; Ir. Joana Terezinha Puntel; Pe. Manoel 

Quinta; Profa. Maria da luz Fernandes; Prof. Dr. Mozahir Salomão; Ir. Helena Corazza; e a 

Profa. Dra. Rosane Borges. 

A escolha desses nomes aconteceu por indicações e observações. Foram convocadas 

pessoas que estivessem, de alguma maneira, envolvidas com a comunicação da Igreja. Em 

julho de 2013, a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação solicitou à Presidência da 

CNBB a nomeação de uma nova equipe de produção do Diretório de Comunicação. A 

justificativa foi a necessidade de ter um grupo menor para responder de forma mais rápida às 

solicitações de emendas e modificações propostas pelos bispos na 51ª Assembleia Geral dos 

Bispos do Brasil, realizada entre 10 a 19 de abril 2013. 

Membros da antiga equipe e dois novos nomes compuseram a nova formação: Dom 

Dimas Lara Barbosa e Ir. Élide Maria Folgolari permaneceram à frente da equipe, além de 

Dom Antônio Wagner da Silva, Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, Pe. Manoel Quinta, Prof. 

Dr. Mozahir Salomão. O Pe. Clóvis Andrade de Melo e o Prof. Moisés Sbardelotto foram 

incorporados à equipe. A inclusão desses novos membros ocorreu pela especialização de 

ambos nas práticas, estudos e pesquisas na área de novas tecnologias e mídias sociais digitais. 

Essa foi, então, a última formação da Equipe de Reflexão de Comunicação da CNBB. 

O resultado final desse trabalho foi o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, lançado 

em 2014 e ainda em processo de divulgação e implantação efetiva por todo o país. 
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4. LINHA DO TEMPO DA COMUNICAÇÃO NA CNBB 

 
 

Elaboramos uma linha do tempo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

privilegiando os acontecimentos de destaque da instituição, particularmente os que estão 

relacionados à comunicação. Esse esforço foi necessário para que pudéssemos compreender 

os movimentos da Igreja, ao longo dos anos, e seus impactos no pensamento e 

posicionamento comunicacional da CNBB. 

Para a construção dessa linha do tempo, levamos em consideração um conjunto de 

reflexões e documentos que recobrem diversos momentos desses 64 anos da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. Apesar de a fundação da CNBB ser datada de outubro de 

1952, decidimos iniciar a linha do tempo a partir de 1950, abrangendo a articulação feita para 

a criação da conferência. Arrolamos diversas referências bibliográficas, históricas e práticas 

que nos ajudaram a delinear a fisionomia da relação Igreja-Comunicação no Brasil. 

A organização, por ano, é uma tentativa de tornar mais compreensível a trajetória 

percorrida pela conferência e suas experiências em comunicação. Como esforço inicial sobre 

tão grande recorte histórico, reconhecemos que há lacunas no resultado que ora apresentamos. 

Mas pareceu-nos de grande valia em uma pesquisa que se propunha a enveredar por caminhos 

ainda pouco explorados. 

A organização, por ano, é uma tentativa de tornar mais compreensível a trajetória 

percorrida pela conferência e suas experiências em comunicação. Como esforço inicial sobre 

tão grande recorte histórico, reconhecemos que há lacunas no resultado que ora apresentamos. 

Mas pareceu-nos de grande valia em uma pesquisa que se propunha a enveredar por caminhos 

ainda pouco explorados. 
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1950 
1ª Visita de Pe. Hélder Câmara ao monsenhor Giovanni Batista 

Montini 

Por ocasião do I Congresso Internacional dos Leigos, realizado em 

dezembro de 1950, na cidade de Roma, Pe. Hélder Câmara, na época 

assistente nacional da Ação Católica Brasileira, teve seu primeiro contato 

com o Secretário de Estado do Vaticano no pontificado do Papa Pio XII, 

Monsenhor Giovanni Batista Montini, mais tarde Papa Paulo VI, a quem 

apresentou a proposta de criação da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. 

Depois de quase meia hora, acabei de expor o 

projeto da CNBB. Ele me submeteu a um teste para 

medir se me moviam segundas intenções de 

candidatar-me a bispo. Disse-me Exa: ‗Estou 

convicto da necessidade da CNBB. Resta-me uma 

dúvida final: por tudo que eu ouço e sinto, o natural 

secretário-geral da CNBB serio o senhor. Acontece 

que a conferência é de bispos e o senhor não é 

bispo‘. Não vacilei um segundo na resposta: 

qualquer outro poderia levantar aquela dúvida, 

menos ele, que, sem ter caráter episcopal, era 

instrumento de Deus para ligação com o Episcopado 

do Brasil. S. Exa. sorriu, feliz, sentindo que nem por 

sombra havia subintenções no projeto da CNBB. 

Lembro-me que já deixei no espírito de Mons. 

Montini a sugestão do futuro CELAM (A CNBB..., 

[1977], 2003, p.11). 

1951 
2ª Visita de Pe. Hélder Câmara ao monsenhor Giovanni Batista 

Montini 

Um ano depois da primeira ida a Roma, tive de 

voltar a Mons. Montini para insistir no sonho da 

CNBB. Ele garantiu que, em menos de três meses, a 

Conferência estaria criada (A CNBB..., [1977], 

2003, p.11). 

1952 
Pe. Hélder Câmara é nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro 

O principal articulador para a criação da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil foi nomeado pelo Papa Pio XII como bispo auxiliar da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro. Concidentemente ou não, mais ou menos 

dois anos depois, a CNBB seria fundada e sua sede estabelecida no Rio de 

Janeiro, cidade onde Dom Hélder havia se tornado bispo auxiliar. A 

nomeação de Dom Hélder aconteceu  em  março  de 1952 e, em  20 de abril 
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 do mesmo ano, aconteceu a sua sagração na Igreja da Candelária. 

 
 

Reunião Extraordinária de Instalação da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil 
A Assembleia de fundação foi realizada no Palácio 

São Joaquim, Largo do Glória, Rio de Janeiro, na 

data prefixada. Apesar de sua aparência singela, a 

importância de que ela se revestia para a Igreja no 

Brasil, não escapou aos meios eclesiásticos, nem 

mesmo a sociedade civil. (GÊNESE..., 2003, p.32). 

 

Entre os dias 14 e 17 de outubro de 1952, reuniram-se no Palácio 

São Joaquim, no Rio de Janeiro, os seguintes arcebispos do Brasil: Dom 

Carlo Carmelo de Vasconcelos Mota, Dom Jaime de Barros Câmara, Dom 

Augusto Álvaro da Silva, Dom Francisco de Aquino Corrêa, Dom Helvécio 

Gomes de Oliveira, Dom Antônio dos Santos Cabral, Dom Daniel Hostin, 

Dom Antônio de Almeida Lustosa, Dom Serafim Gomes Jardim, Dom 

Manuel Gomes de Oliveira, Dom Fernando Gomes, Dom Mário de 

Miranda Vilas Boas, Dom Vicente Sherer, Dom Manuel da Silveira 

D‘Elboux, Dom José Medeiros Delgado, Dom Antônio Morais de Almeida 

Junior, Dom Alberto Guadêncio Ramos, além do Núncio Apostólico Dom 

Carlos Chiarlo e de Dom Helder Câmara. Foi esse colegiado que votou na 

eleição para a primeira presidência e primeiros secretariados nacionais, 

traçando os rumos iniciais da CNBB. 

Nesta mesma ocasião, o episcopado reunido no Rio de Janeiro foi 

recebido pelo Presidente da República, Getúlio Vargas, no Palácio do 

Catete, como está descrito na Ata da reunião de instalação da conferência 

(ver anexo 1). É importante destacar que o país vivia, naquele momento, o 

projeto do segundo Governo Vargas, fortemente marcado pelo 

desenvolvimento industrial, nacionalismo, estruturas estatais e 

investimentos internacionais. Vargas defendia que o desenvolvimento do 

país só seria possível sob a articulação do tripé: empresa pública, empresa 

privada nacional e capital internacional. 

1958 
Fim do pontificado de Pio XII 

Faleceu no dia 9 de outubro de 1958 o Papa Pio XII, em Castel 

Gandolf, Cidade do Vaticano. 
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Início do pontificado de João XXIII 

Angelo Giuseppe foi eleito Papa, em 28 de Outubro de 1958, e 

assumiu o nome de João XXIII. Para Beozzo (1993), o pontificado de João 

XXIII foi bastante frutuoso para a Igreja Católica no continente, pois ele 

―multiplicou-se  em  desvelos  e  cuidados  para  com  as  Igrejas  da  América 

Latina‖ (p.18). 

A Revolução Cubana acontece poucos meses após o início do 

pontificado de João XXIII. ―Roma convocava a Igreja da América Latina 

para um esforço urgente no sentido de evitar a repetição do sucedido em 

Cuba‖ (BEOZZO, 1993, p.23). A Igreja Católica passar a empreender 

esforços para conter a disseminação do comunismo entre os latinos. 

1959 
Fundação da Rede Nacional de Emissoras Católicas 

Em 1959, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil incentivou 

a criação da Rede Nacional de Emissoras Católicas (RENEC), instância 

para congregar diversas emissoras católicas da época, prestando a elas 

assistência geral e especializada. Das 100 emissoras católicas que existiam 

no país, 65 eram filiadas à RENEC. É importante ressaltar que esse 

movimento de formação de redes e articulação se mantém na Igreja até 

hoje. Funciona como uma espécie de estratégia para o fortalecimento 

dessas iniciativas. A consolidação da rede não aconteceu e, em pouco 

menos de dez anos, já estava desativada (ver anexo 4). 

1960 
Início do Movimento de Opinião Pública 

Em 1960, a CNBB iniciava, no Brasil, o chamado Movimento de 

Opinião Pública (ver anexo 3). A instituição tinha interesse em participar 

da formação da opinião, especialmente utilizando meios de comunicação. 

Para esse movimento, foi construído um planejamento e oito bispos foram 

escolhidos para viajar até as sedes metropolitanas da Igreja em todo o 

Brasil. Em duplas, eles realizaram palestras públicas, apresentando o 

pensamento católico sobre cinco pontos centrais: 1) Diretrizes e Bases da 

Educação;  2) Família;  3) Nacionalismo;  4) Reforma Agrária;  e 5) Justiça 
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 Social (ver anexo 4). 

1961 
Fundação da União Nacional Católica de Imprensa 

Com o objetivo de promover, orientar e coordenar a imprensa 

católica no país, foi criada, em 1961, a União Nacional Católica de 

Imprensa (UNCI), que passou a compor o escopo das instituições católicas 

vinculadas à CNBB. A instituição não se consolidou e, em 1969, deixou de 

existir devido a vários motivos, dentre os quais se destacam quatro, 

segundo o Relatório do Secretariado Nacional de Opinião Pública (1964): 

1) Falta de conscientização do pessoal da base; 2) Diretores da UNCI 

distanciados demais entre si; 3) Falta de Recursos; e 4) Estatutos 

inoperantes (ver anexo 4). 

 
Fundação da Central Católica de Cinema 

Das instituições fundadas antes da criação do Secretariado 

Nacional de Opinião Pública, a que resistiu por mais tempo foi a Central 

Católica de Cinema, que criou, inclusive, o prêmio Margarida de Prata para 

o cinema. 

Os três organismos [RENEC, UNCIE CCC] se 

diluíram a partir da revolução de março de 1964 (o 

presidente da UNCI chegou a ser preso), a saída de 

Frei Romeu do Secretariado Nacional de Opinião 

Pública da CNBB, e a sobrecarga de atividades no 

imediato pós-Concílio. Em 1969, estava desativada 

a RENEC e morta a UNCI. Sobreviveu por mais 

tempo a CCC, através de um pequeno grupo de 

senhoras. (CNBB, 1994, p.96). 

1962 
Criação da Comissão Episcopal de Opinião Púbica 

Fruto da recorrente preocupação dos bispos com a formação da 

opinião pública, foi criada a Comissão Episcopal de Opinião Púbica, que 

inicialmente era formada por três bispos: Dom Eugênio Sales (Natal), Dom 

Antônio Macedo (São Paulo) e Dom Luiz de Nadal (Uruguaiana). A 

decisão aconteceu na 5ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, realizada 

de 2 a 5 de abril de 1962, no Rio de Janeiro (RJ). Essa comissão seria 

responsável pela reflexão e ação sobre opinião pública na conferência, 

conforme informações contidas no anexo 4. 
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 Início do Concílio Vaticano II 

A primeira sessão do concílio aconteceu no dia 11 de outubro de 

1962, na Cidade do Vaticano. Beozzo (1996) comenta que um dos 

momentos mais decisivos do Concílio ocorreu na 1ª Congregação Geral, no 

dia 13 de outubro de 1962, quando deveriam ser eleitos os 160 membros 

das comissões conciliares. 

A intervenção do Cardeal Liénart, logo secundado 

pelo cardeal Frings, propondo o adiamento da 

votação para que os padres conciliares pudessem se 

concentrar entre si, fazendo consultas e elaborando 

listas de nomes, trouxe a condução do Concílio para 

as mãos da Assembleia, quebrando o controle até 

então exercido pela Cúria Romana ao longo de toda 

a fase preparatória (BEOZZO, 21996, p.75). 

 

De fato, se as escolhas da Cúria Romana tivessem sido aceitas 

pelos participantes, certamente o Concílio não teria rendido tantas 

transformações e reflexões dentro da hierarquia da Igreja Católica. 

1963 
Criação do Secretariado Nacional de Opinião Pública 

A Comissão Episcopal de Opinião Púbica precisava criar um órgão 

que pudesse executar as atividades em torno dos objetivos da Comissão. 

Foi assim que surgiu o Secretariado Nacional de Opinião Púbica, durante o 

I Encontro de Secretariados Nacionais da CNBB, no Rio de Janeiro, em 

abril de 1963 (ver anexo 4). 

Entre as funções do Secretariado Nacional de Opinião Pública 

estava a promoção, articulação e coordenação de três órgãos já existes na 

CNBB, que trabalhavam com os meios de comunicação: 1) Rede Nacional 

de Emissoras Católicas (RENAC); 2) União Católica Nacional de Imprensa 

(UCNI); e 3) Central Católica de Cinema (CCC). Apesar de esses órgãos 

serem independes, os eles trabalhavam em consonância com a CNBB. 

 
Fim do pontificado de João XXIII 

Faleceu no dia 3 de junho de 1963 o Papa João XXIII, no Palácio 

Apostólico, Cidade do Vaticano. 
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Início pontificado de Paulo VI 

O Cardeal Montini, Secretário de Estado de João XXIII, com quem 

Dom Hélder Câmara se encontrou por duas vezes para tratar da criação da 

CNNB, é escolhido Papa em 21 de junho de 1963, adotando o nome de 

Paulo VI. O grande marco do seu pontificado foi a retomada e a finalização 

do Concílio Vaticano II, aberto por seu antecessor. Foi o primeiro Papa a 

visitar a Terra Santa e, também, a visitar os cinco continentes. Ele era um 

pontífice aberto ao diálogo com os não-crentes e favorável à unidade dos 

cristãos. 

 
I Encontro Nacional de Opinião Pública 

Pouco mais de três meses depois de ser criado o Secretariado 

Nacional de Opinião Pública, aconteceu de 26 a 27 de agosto de 1963, na 

cidade do Rio de Janeiro, o primeiro encontro nacional promovido pelo 

secretariado. No encontro, foram apresentados dois projetos do SNOP: 1) a 

publicação Concílio em Foco, destinada a fazer a cobertura do Concílio 

Vaticano II, que acabava de ser retomado após a morte de João XXIII; 2) a 

criação da Telepax, organismo com personalidade jurídica própria que 

reunia a RENAC, a CCC e a UNCI (ver anexo 4). Dessa integração, surgiu 

o boletim que era publicado semanalmente. 

O boletim (mimeografado), mais especializado, que 

era lançado pelos três organismos nacionais, passou 

a chamar-se Telepax; transformou-se em boletim de 

informação geral sobre a Igreja, saindo 

semanalmente, com algumas interrupções até 

dezembro de 1968 (DALE, 1973, p.473). 

 

Segundo a descrição feita por Romeu Dale, na obra Igreja e 

Comunicação Social (1973), esses foram os dois pontos centrais do I 

Encontro. 

 
Aprovação do Decreto Conciliar Inter Mirifica 

O Decreto Inter Mirifica foi aprovado no dia 4 de dezembro de 

1963 e, segundo pesquisadores como Dariva (2003), Marques de Melo 

(2005) e Joana Puntel (2011), o documento é um marco na história da 

comunicação católica, pois gerou novos e significativos desdobramentos na 
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 relação Igreja-Comunicação. 

O Inter Mirifica é composto por 24 artigos, sendo dois artigos de 

introdução; 10 artigos destinados à doutrina, referentes ao capítulo 1, 

intitulado Normas para o correto uso dos meios de comunicação social; 10 

artigos sobre a ação pastoral, correspondendo ao capítulo 2 com o título de 

Os meios de comunicação social e o apostolado; e dois artigos finais de 

conclusão. 

O documento sinalizou para uma nova visão da Igreja sobre os 

meios de comunicação. A partir desse novo olhar, pode-se perceber que a 

comunicação não deveria ser reduzida a apenas instrumentos técnicos, mas 

sim considerada como processo social. Esse documento é reconhecido 

como referência para as práticas de comunicação da Igreja até hoje. 

1966 
II Encontro Nacional de Opinião Pública 

Com o objetivo de trabalhar sobre as possibilidades de articulação e 

aperfeiçoamento dos cristãos que atuavam nos meios de comunicação 

ligados à Igreja daquela época, foi realizado, de 1º a 5 de novembro de 

1966, na cidade do Rio de Janeiro, o II Encontro Nacional de Opinião 

Pública. 

O II Encontro aconteceu sob forte influência do documento 

conciliar Inter Mirifica, lançado em dezembro de 1963. Nele, afirmava-se 

que os meios de comunicação já estavam inseridos como meios no trabalho 

pastoral da Igreja em diversas partes do mundo. As conclusões do encontro 

apontaram para a necessidade urgente de maior articulação em nível 

nacional, regional e diocesano entre profissionais. Essa articulação 

privilegiaria o aperfeiçoamento profissional, por meio de intercâmbio de 

profissionais e compartilhamento de experiências. 

Surgiu a demanda por um levantamento sobre os católicos que 

atuavam nos meios de comunicação seculares. A proposta da Igreja 

Católica era formar pequenos grupos de profissionais dispostos a refletir, à 

luz do Evangelho, assuntos diversos e relacionados à sociedade e a Igreja. 

Parece-nos que a Igreja queria estabelecer um ‗exército‘ de comunicadores, 

que fossem a sua voz nos meios de comunicação, já que, naquele período, a 
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 Igreja padecia de espaços orgânicos nesses veículos. 

Nas conclusões do encontro, ainda se apresenta a insistência da 

Igreja pelo aperfeiçoamento dos profissionais dos meios de comunicação, 

incentivando a crescimento das faculdades e escolas, mas sempre mantendo 

o interesse de fazer parte desse processo de formação. 

Entre todos os pontos dos debates e encaminhamentos desse 

encontro, destaca-se a proposta de criação de centros de difusão do 

pensamento e da vida da Igreja. Esses espaços funcionariam como órgãos 

destinados a receber, produzir e divulgar notícias da Igreja, buscando 

difundir o pensamento e atividades da vida da Igreja. Os centros seriam a 

linha  de  frente  para  confrontar  aquilo  que  a  Igreja  chamava  de  ―opinião 

pública deformada‖ (Informações obtidas no livro Igreja e Comunicação 

Social, de Romeu Dale, 1973). 

1967 
Prêmio Margarida de Prata para o cinema 

Instituído pelo Central Católica de Cinema (CCC), no âmbito do 

então Secretariado de Opinião Pública da CNBB, no período da Censura, o 

Prêmio Margarida de Prata representa importante apoio à produção cultural 

livre no período de repressão da Ditadura Civil Militar. O filme Proezas de 

Satanás na Vila do Leva e Traz, de Paulo Gil Soares, foi o primeiro a 

receber o prêmio, no Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. 

Conforme as informações do Dossiê dos Prêmios de Comunicação, 

documento histórico fornecido pelo Centro de Documentação e Informação 

da CNBB, o prêmio foi entregue por cinco anos durante o Festival, em 

Brasília, pois o filme premiado era sempre escolhido entre os que nele 

concorriam. Um júri organizado pela CCC realizava o julgamento dos 

filmes, de acordo com critérios que o instituíram: a qualidade estética da 

obra e temáticas centradas nos valores humanos, éticos e espirituais. 

Posteriormente, os filmes premiados passaram a ser escolhidos 

independente do Festival de Brasília. Anualmente, um grupo de 

especialistas examinava a produção brasileira e fazia uma seleção prévia 

dos títulos a serem apreciados pelo júri constituído por membros do Setor 

de  Comunicação  da  CNBB,  bispos  ou  padres  convidados,  críticos  de 
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 cinema e acadêmicos. 

Atualmente, o prêmio abre chamadas para receber as indicações de 

filmes em três categorias: 1) Longa-metragem; 2) Média-metragem; e 3) 

Curta-metragem. O objetivo é ampliar a consciência crítica dos 

espectadores a fim de que sejam capazes de valorizar, nos filmes, a 

discussão sobre a realidade do nosso país e imaginário do povo. 

Em 2017, o prêmio Margarida de Prata completa 50 edições, tendo 

premiado mais de 100 filmes durante esse período. De modo geral, o 

prêmio formata-se com uma oportunidade de a Igreja estabelecer diálogo 

com os profissionais do cinema brasileiro. 

1968 
I Encontro Inter-Regional de Radiodifusão (Norte/ Centro Oeste) 36 

A cidade de Manaus foi sede do I Encontro Inter-Regional de 

Radiodifusão, que ocorreu de 29 de abril a 1º de maio de 1968. No 

encontro, estavam diretores e representantes das seguintes emissoras: Rádio 

Educação Rural (Tefé); Rádio Educação Rural (Coari); Rádio Educadora 

(Guajará Mirim); Rádio Educadora (Macapá); Rádio Educação Rural 

(Santarém); Rádio Cultura (Catalão); Rádio Santana (Anápolis); Rádio 

Clube do Pará; Rádio Bragança (Pará); Rádio Caiari (Porto Velho); e Rádio 

Rio Mar (Manaus), todos da região norte do país. 

Na pauta do encontro, havia quatro temas norteadores: 1) o papel 

da pequena emissora educativa, centro da missão da Igreja na Amazônia; 2) 

o papel das grandes emissoras; 3) administração, organização e sustento 

das emissoras; e 4) formação da opinião pública, educação e apostolado. 

Ao longo dos dias, essas temáticas foram sendo trabalhadas em palestras e 

momentos de debate. 

Chama bastante atenção o conteúdo dos debates em torno do último 

tópico, particularmente no que se refere à educação. Foram expostos dados 

sobre a presença das Escolas Radiofônicas, que funcionavam seguindo a 

metodologia do MEB. Ao todo, as rádios da região norte totalizavam 770 

escolas nesta modalidade. 

 
36 

As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento Primeiro Encontro Inter-Regional do Setor 

de Rádio-Difusão – Manaus, 29 e 30 de abril e 1º de maio de 1968, do Secretariado Nacional de Opinião 

Pública, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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Entre os relatos de dificuldades, destacavam-se a falta de pessoal 

capacitado, a própria carência de espaços de capacitação na região e, 

também, a manutenção da programação das emissoras. Também se discutiu 

a identidade das rádios. As rádios eram educativas, mas se identificavam 

como católicas. Ao mesmo tempo, perdem ambas as identidades, pela 

necessidade de manutenção financeira, assumindo as mesmas estruturas de 

programação das rádios comerciais. 

A criação de um centro de serviços que auxiliasse na produção de 

conteúdo e no compartilhamento desses conteúdos, entre as rádios da 

região, bem como a realização de seminários de formação para os 

profissionais, foram os principais encaminhamentos sugeridos ao final do 

encontro. 

 
II Encontro Inter-Regional de Radiodifusão (Nordeste) 37 

Com a participação de emissoras católicas e de representantes dos 

departamentos de opinião pública dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia, 

aconteceu o II Encontro Inter-Regional de Radiodifusão, de 30 de maio a 2 

de junho de 1968, na cidade de Olinda. 

Estiveram no encontro as rádios: Assunção (Fortaleza); Educadora 

Jaguaribana (Limoeiro do Norte); Educadora do Nordeste (Sobral); 

Planalto (Carpina); Olinda (Recife); Rural a Voz de São Francisco 

(Petrolina); Sociedade Feira de Santana (Feira de Santana); Escola São 

Gonçalo dos Campos (São Gonçalo dos Campos); Cultura da Bahia 

(Salvador); e Bahia (Salvador). 

Discussões semelhantes às do I Encontro Inter-Regional de 

Radiodifusão nortearam o II Encontro. Destaca-se a queixa comum pela 

falta de pessoal capacitado ao trabalho com o rádio. A questão sobre a 

identidade das rádios também foi levantada no encontro. Os participantes 

concordaram com a criação de uma coordenação para emissoras católicas, 

que facilitasse a integração entre elas e que promovesse com mais 

 
37 

As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento Encontro Inter-Regional de Opinião 

Pública – Setor de Radiodifusão – Do Nordeste (1968), do Secretariado Nacional de Opinião Pública, da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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frequência encontros de formação. 

 
 

III Encontro Inter-Regional de Radiodifusão (Sul/Sudeste)38 

Realizou-se na cidade de São Paulo, de 5 a 8 de setembro de 1968, 

o terceiro e último Encontro Inter-Regional de Radiodifusão, promovido 

pelo SNOP, com representação dos estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso do Sul. 

As emissoras presentes eram: Rádio Aparecida (São Paulo); Rádio 

9 de Julho (São Paulo); Rádio América (São Paulo); Rádio Pirajuí (Pirajuí); 

Rádio Vera Cruz (Marília); Rádio Legendária (Lapa); Rádio Antoninense 

(Antonia); Rádio Difusora de Paranaguá (Paranaguá; Rádio Santa 

Felicidade (Curitiba); Rádio Cambiju (Araucária); Rádio Alvorada de 

Londrina (Londrina); Rádio SantAna (Ponta Grossa); Rádio Vicente 

Pallotti (Coronel Vivida); Rádio Celinauta (Pato Branco); Rádio Pato 

Branco (Pato Branco); Rádio e TV Difusora (Porto Alegre); Rádio São 

Francisco (Caxias do Sul); Rádio Medianeira (Santa Maria); Rádio Tubá 

(Tubarão); Rádio Alvorada (Marau); Rádio Emissora Veranense 

(Varanópolis); Rádio Miriam (Farroupilha); Rádio Maristela (Torres); 

Rádio Difusão Planalto (Passo Fundo); Rádio Aurora (Guaporé); Rádio 

Aratiba (Aratiba); Rádio Emissora São José (Mafra); Emissora Sarandiense 

(Sarandi); Rádio Cultura (Campos Novos); Rádio Difusora Santa Catarina 

(Lages); Rádio Cultura Angrense (Angra dos Reis); Rádio Vera Cruz (Rio 

de Janeiro); Rádio Sociedade Manhuaçu (Manhuaçu); Rádio Difusora 

Paraisense (São Sebastião do Paraíso); Rádio Por um mundo melhor 

(Governador Valadares); Rádio Educadora Cel. Fabriciano (Coronel 

Fabriciano); Rádio Difusora de Jataí (Jataí); e Rádio Educadora Rural 

(Campo Grande). 

No encontro, havia grande disparidade entre as emissoras. 

Inevitavelmente, aquelas que estavam situadas em cidade maiores já 

apresentavam dificuldades diferentes das vividas pelas emissoras menores. 

 
38 

As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento 3º Encontro Inter-Regional de Rádio- 

Difusão – Emissoras Católicas (1968), do Secretariado Nacional de Opinião Pública, da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil. 
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Entre as palestras ministradas do evento destacamos a que apresentava a 

legislação brasileira de telecomunicações. Quando se trata de identidade 

das emissoras, em sua maioria, os participantes concordaram que se deveria 

assumir a identidade de emissora católica. Concluíram que era necessário 

criar um centro para a produção de programas de rádio e televisão que 

produzisse conteúdo de qualidade e que se pudesse compartilhar entre as 

emissoras. 

 
III Encontro Nacional de Opinião Pública39 

Realizado no Rio de Janeiro de 31 de outubro a 3 de novembro de 

1968, o III Encontro Nacional de Opinião Pública reuniu 28 participantes 

entre bispos, padres, religiosos(as) e leigos que trabalhavam como a 

comunicação. 

Na pauta do evento, estavam os debates sobre as conclusões da II 

Conferência do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em Puebla. 

Para Frei Romeu Dale (1968), que coordenou e conduziu o encontro, a 

Igreja precisava refletir sobre a imagem que era construída pelos meios de 

comunicação acerca da instituição junto à opinião pública. ―É necessário, 

por isso, que a Igreja conheça a imagem dela, que, de fato, se reflete nos 

principais M.C.S, que exprimem que se reflita, cada vez mais e melhor, 

uma imagem verdadeira, com suas luzes e sombras‖ (C.N.B.B..., 1968). 

Discutiu-se também a presença dos meios de comunicação na 

América Latina. A Igreja parecia realmente deslumbrada com as 

potencialidades dos meios de comunicação. Afirmou-se que, no III 

Encontro, os meios de comunicação de massa colaboravam de maneira 

específica para: 1) ajudar a criar uma consciência da realidade; 2) 

contribuir para que cada um tome consciência da sua responsabilidade 

enquanto cidadão; e 3) suscita a educação para a alta promoção. 

Esses eram os pontos principais das pesquisas e dos inúmeros 

levantamentos feitos pela Igreja Católica no Brasil. No que tange à 

comunicação, surgiu um indicador muito importante. Já em 1968, a Igreja 

 
39  

As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento III Encontro Nacional de Opinião  Pública 

– Rio de Janeiro, 31/outubro – 3/novembro 1968, do Secretariado Nacional de Opinião Pública, da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. 
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 queria saber sobre a inserção de outras religiões nos meios de 

comunicação, com foco especial para o espiritismo e a umbanda. Nesse 

encontro, foram apresentados os dados relativos ao levantamento sobre os 

meios de comunicação social e opinião pública no país: jornais, revistas, 

discos, rádios e televisão, além de dados sobre os meios de comunicação, 

informações sobre as principais empresas de comunicação da época, bem 

como as faculdades de jornalismo e, por fim, a presença de empresas 

internacionais de comunicação. 

A quantidade de informações contidas nos documentos do encontro 

é um convite a outras pesquisas e desdobramentos. Mas, o que se pode 

concluir sobre o III Encontro é que a Igreja mantinha a preocupação com a 

formação da opinião pública e com a necessidade de melhor se articular 

para o ‗combate‘ por legitimidade e voz nos meios de comunicação. A 

Igreja buscava, através das pesquisas, entender as dinâmicas e 

principalmente como esses meios de comunicação olhavam a Igreja e 

também o que a Igreja tinha à sua disposição. 

1969 
IV Encontro Nacional de Opinião Pública 

Identificamos que, em 1969, aconteceu o IV Encontro Nacional de 

Opinião Pública, porém não conseguimos localizar documentos ou 

registros mais completos e detalhados sobre o Encontro. 

 
Fundação da União Cristã Brasileira de Comunicação Social40 

Aconteceu, em São Paulo, o IV Congresso da União Católica 

Latino-Americana de Imprensa, denominado UCLAP. Neste congresso, 

estavam 114 pessoas, vindas de 14 países da América, mas também da 

Cidade do Vaticano e da França. Foi durante esse congresso que se fundou 

a UCBC. A instituição que estava nascendo tinha entre os seus objetivos: 

congregar profissionais, escolas, empresas, professores e pesquisadores de 

comunicação, em vista de uma presença cristã mais efetiva nos meios de 

 

 

40 
A sistematização das informações sobre a UCBC foi realizada sob cinco referências: Comunicação e 

Incomunicação no Brasil (1976); Comunicação e Consciência Crítica (1979); Comunicação Igreja e Estado na 

América Latina (1985); Comunicação memória & resistência (1989); e União Cristã Brasileira de 

Comunicação Social – uma memória que não se extingue (2012). 
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comunicação. 

A UCBC manteve estreita relação com o Secretariado Nacional de 

Opinião Púbica, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A 

instituição ficou amplamente conhecida em virtude de seus congressos, que 

a cada ano cresciam. Conseguimos inventariar 18 congressos promovidos 

pela instituição: 

 I Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

31 de julho a 2 de agosto de 1970 – Rio de Janeiro (RJ) 

Tema: Comunicação Social e educação 

 

 II Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

27 a 30 de julho de 1972 – Guaratinguetá (SP) 

Tema: Comunicação Regional e cultura popular 

 

 III Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

25 a 27 de outubro de 1974 – Belo Horizonte (MG) 

Tema: Comunicação Popular e região, no Brasil 

 

 IV Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1975 – Campinas (SP) 

Tema: Incomunicação social e comunicação social 

 

 V Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1976 – Rio de Janeiro (RJ) 

Tema: Comunicação de massa e descaracterização da 

cultura brasileira 

 

 VI Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1977 - São Leopoldo (RD) 

Tema: Comunicação e participação nos pequenos grupos 
 

 VII Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

7 a 10 de setembro de 1978 – Bragança Paulista (SP) 

Tema: Comunicação e consciência crítica 

 

 VIII Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1979 – Natal (RN) 

Tema: Comunicação e Ideologia 

 

 IX Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1980 – São Bernardo do Campo 

Tema: Comunicação e educação popular 
 

 X Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1981 – Florianópolis (SC) 

Tema: Comunicação, juventude e participação 

 

 XI Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1982 – São Paulo (SP) 

Tema: Comunicação e direitos humanos 
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 XII Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1983 – Recife (PE) 

Tema: Comunicação, segurança e sociedade 
 

 XIII Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

31 de outubro a 4 de novembro de 1984 – Piracicaba (SP) 

Tema: Comunicação Igreja e Estado na América Latina 

 

 XIV Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

11 a 14 de outubro de 1985 – Belo Horizonte (MG) 

Tema: A comunicação na construção da Paz 

 

 XV Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

29 de outubro a 02 de novembro de 1987 – São Bernardo 

do Campo (SP) 

Tema: Politicas de Comunicação: Participação Popular 

 

 XVI Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

28ª 31 de outubro de 1988 – Londrina (PR)  

Tema: Comunicação Memória e Resistência 

 

 XVII Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1990 – Taubaté (SP) 

Tema: Comunicação e Solidariedade 
 

 XVIII Congresso Brasileiro de Comunicação Social 

1993 – São Leopoldo (RS) 

Tema: Politicas de Comunicação das ONGs: o desafio da 

democratização 

1970 
V Encontro Nacional de Opinião Pública41 

O Rio de Janeiro sedia a quinta edição do Encontro Nacional de 

Opinião Pública, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de agosto de 1970. O 

evento contou com a participação de 26 pessoas e a temática central foi a 

preparação de pessoal, dificuldade constatada em praticamente toda as 

conclusões dos Encontros Inter-Regionais de Radiodifusão, que 

aconteceram em 1968. 

Sobre esse dificuldade foi apresentada a experiência da Central 

Católica de Cinema e um levantamento sobre os principais centros de 

especialização em meios de comunicação e suas possibilidades de bolsas e 

incentivos.   Houve   também   a   apresentação   do   Centro   Educativo de 

Comunicações do Nordeste, órgão de especialização da Faculdade Filosofia 

 

41 
As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento V Encontro Nacional Secretariado 

Nacional de Opinião Pública – Rio de Janeiro, 23 – 27 de agosto de 1970, do Secretariado Nacional de Opinião 

Pública, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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 do Recife, fundado em abril de 1968. O centro tinha como objetivo a 

formação de pessoal para o uso dos meios de comunicação com finalidade 

educativa. 

A Escola de Comunicações Sociais, do Instituto Pastoral Sul 3, da 

CNBB, foi outra experiência no âmbito da formação apresentada no V 

Encontro. A perspectiva formativa da escola era também a da educação 

para a comunicação, como foco na aperfeiçoamento de profissionais 

segundo os valores cristãos. 

O V Encontro contou com participação do professor Luiz Beltrão, 

que ministrou conferência sobre a preparação de comunicadores católicos 

em nível universitário. O professor fez um preâmbulo sobre os meios de 

comunicação de massa e seu crescente desenvolvimento na América 

Latina, especialmente no Brasil daquela época. Ele destaca questões 

problemáticas na comunicação brasileira, como a produção da imprensa, 

que é seletiva e direcionada às elites econômicas e culturais. 

Beltrão convocou os comunicadores católicos para que suas 

práticas se espelhassem na proposta da revista editada pela Editora Vozes, 

que, segundo ele, apresentava debates qualificados no campo da cultura, 

sempre de um ângulo brasileiro e de posições conciliares ecumênicas. 

Como conclusão do encontro, foi elaborado um texto com 

orientações para a preparação de pessoal e também um documento que 

serviu de base para advogar a permanecia do SNOP, mesmo com a 

mudança dos estatutos da CNBB, em 1971, como havia descrito 

anteriormente. 

1971 
Setor Meios de Comunicação Social 

A CNBB estava passando por um processo de restruturação e 

reformulação de seus estatutos. Com a aprovação da reforma nos estatutos 

da conferência, em 1971, iniciou-se a mudança do Secretariado Nacional 

de Opinião Pública para o Setor Meios de Comunicação Social. 

Com a reestruturação, o Setor Meios de Comunicação Social passou 

a fazer parte da chamada Linha 6, da Comissão Episcopal de Pastoral, ao 

lado  do  Setor  de  Educação  e  de  Pastoral  Social.  As  funções  eram  as 
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 mesmas do Secretariado. A importância real dessa transformação estava na 

compreensão da Igreja, para iniciar, no Brasil, a implementação das 

orientações do Concílio Vaticano II, tendo em vista que foi no concílio que 

a Igreja convencionou o uso da termologia meios de comunicação social. 

 
Criação da Assessoria de Imprensa da CNBB 

Segundo informações no Estudo 72 da CNBB – Comunicação e 

Igreja no Brasil (1994, p.18), foi neste contexto que criaram a Assessoria 

de Imprensa, com ligação direta à Secretaria Geral da Conferência, tendo 

como seu primeiro assessor o Pe. José Dias Goulart, membro da 

Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. 

1972 
Curso de Comunicações para Bispos 

Romeu Dale fala rapidamente em seu livro Igreja e Comunicação 

Social (1973) que o Secretariado Nacional de Opinião Pública realizou, de 

11 a 15 de fevereiro de 1972, um curso de comunicação para os bispos do 

Brasil. A finalidade do curso seria sensibilizar e conscientizar o episcopado 

brasileiro sobre questões relacionadas aos meios de comunicação. 

 
VI Encontro Nacional de Meios de Comunicação42 

O VI Encontro foi realizado sob uma nova nomenclatura. Em vez 

de Encontro Nacional de Opinião Pública, passou a se chamar Encontro 

Nacional de Meios de Comunicação, em virtude da própria mudança que 

aconteceu no estatuto da CNBB, em 1971, alterando também o nome do 

Secretariado Nacional de Opinião Pública para Setor Meios de 

Comunicação Social. 

Ocorrido no Rio de Janeiro de 27 a 29 de setembro de 1972, o 

encontro manteve o formato dos anteriores, registrando um número maior 

de pessoas - cerca de 50 participantes com a temática central Evangelização 

e Comunicação. 

O VI Encontro foi o espaço para o debate sobre a nova 

 
42 

As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento VI Encontro Nacional dos Meios de 

Comunicação Social – Linha 6 (1972), do Setor Meios de Comunicação Social, da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 
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 nomenclatura utilizada pela Igreja, Meios de Comunicação Social. Na 

conferência de abertura, Dom Lucas Moreira Neves fez uma exposição 

sobre essa atualização na compreensão da Igreja sobre a comunicação. 

Elencou seis condições que constituem os meios de comunicação social em 

sua essência: 1) nunca perder de vista o sentido, o valor e a dignidade da 

pessoa humana; 2) que sejam fatores de cultura, aprimorando os valores 

das pessoas; 3) que eduquem o senso social; 4) que suscitem o 

compromisso e o empenho social concreto; 5) Agucem a consciência 

crítica das pessoas; e 6) atinjam objetividade plena na informação. 

As reflexões do bispo foram encerradas com a afirmação de que os 

meios de comunicação social são canais de evangelização e que exigem da 

Igreja compreender que se trata de processo complexo e exigente sob 

diversos pontos de vista. Na sequência, falou-se ainda sobre comunicação 

pastoral, voltada à evangelização das pessoas; sobre a evangelização 

possível na imagem e no som. Tratou-se, neste ponto, da liturgia em rádio e 

televisão, com partilha de experiências dos regionais da CNBB espalhados 

pelo Brasil. Ao final, realizou-se uma plenária com a exposição das 

problemáticas deste campo na Igreja e foram traçados apontamentos para 

essas questões. 

1974 
VII Encontro Nacional de Meios de Comunicação43 

Com participação bastante inferior, reunindo apenas 15 pessoas, 

aconteceu o VII Encontro Nacional de Meios de Comunicação, na cidade 

do Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro de 1974. O objetivo do 

encontro era fazer uma avaliação nacional e regional da organização e do 

funcionamento dos setores de comunicação social da Igreja no Brasil. 

O evento girou em torno das possibilidades de organização da 

comunicação na Igreja. O Setor Meios de Comunicação Social da CNBB 

insistiu na defesa pela criação e estruturação de setores regionais que 

pudessem funcionar como multiplicadores das ações nacionais em suas 

regiões. 

Basicamente, o encontro foi baseado na apresentação dos relatórios 

 
43 

As informações contidas neste tópico foram obtidas no documento VI Encontro Nacional dos Meios de 

Comunicação Social – Linha 6 (1974), do Setor Meios de Comunicação Social, da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 
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 de cada um dos regionais presentes e no debate sobre pistas de ação para 

melhorar a comunicação nos regionais. De fato, a dinâmica do VII 

Encontro esteve mais centrada em questões práticas do que teóricas. 

1977 
Transferência da sede da CNBB para Brasília 

Segundo Barbosa (2003, p.275), a transferência da sede da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília 

aconteceu no ano de comemoração do jubileu de 25 anos da CNBB, no dia 

15 de novembro de 1977, com a presença de 75 bispos, padres, religiosos 

(as) e leigos, com um total de 400 pessoas. 

1978 
VIII Encontro Nacional de Meios de Comunicação44 

―Comunicação:  perspectivas,  direitos  e  deveres  de  Medellin  a 

Puebla‖. Esse foi o tema do VIII Encontro Nacional de Pastoral das 

Comunicações Sociais. Novamente, o nome do evento foi alterado, mas 

continua-se a mantém a perspectiva original do encontro. De 23 a 25 de 

maio de 1978, estiveram reunidos os responsáveis pelos Setores de 

Comunicação Social dos regionais e organismos cristãos ligados à 

comunicação, em Brasília. A proposta era avaliar a trajetória da Igreja no 

campo da comunicação nos últimos dez anos. 

As reflexões no encontro concentraram-se em 9 tópicos,  

sinalizados no texto do evento como preocupações e sugestões para a Igreja 

no Brasil e para os delegados da CNBB que participariam da IV 

Conferência do Episcopado Latino-Americano, no ano seguinte, na cidade 

de Puebla. 

As temáticas centrais eram: 1) Ser Igreja; 2) Importância dos Meios 

de Comunicação Social; 3) Opinião Pública; 4) Consciência Crítica; 5) 

Pastoral da Comunicação; 6) Comunicação Interna; 7) Censura; 8) Serviço 

da Comunicação; e 9) Comunicação Externa. Em geral, as temáticas foram 

costuradas por questões para além do Brasil; debates em torno da definição 

de uma postura; e identidade mais clara para a Igreja na América Latina. 

Defendia-se, ainda, que os meios de comunicação deveriam se 

 

44 
As informações contidas neste tópico foram obtidas no Comunicado Mensal Nº 308, de maio de 1978, da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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comprometer mais com a formação da opinião pública e com o 

desenvolvimento da consciência crítica. 

 
Fim do pontificado de Paulo VI 

Faleceu no dia 6 de agosto de 1978 o Papa Paulo VI, em 

Castelgandolfo, Itália. 

 
Início do pontificado de João Paulo I 

Eleito como papa em 26 de agosto de 1978, Cardeal Luciani adota 

o nome de João Paulo I, primeiro Papa a escolher um título composto. O 

nome era uma homenagem aos seus antecessores, João XXIII e Paulo VI. 

 
Fim do pontificado de João Paulo I 

Pouco mais de um mês após tornar-se Papa, João Paulo I morre no 

dia 28 de setembro de 1978, de maneira inexplicável até hoje, no Palácio 

Apostólico, Cidade do Vaticano. Sabe-se que João Paulo I mantinha 

contato com especialistas na área de reprodução humana, com pensadores e 

adeptos das mais diferentes religiões, buscando um diálogo que favorecesse 

mudanças nas posturas conservadoras da Igreja Católica. 

 
Início do pontificado de João Paulo II 

No dia 16 de outubro de 1978, o Cardeal Karol Wojtyla foi eleito 

Papa, escolhendo para si o nome de João Paulo II. Seu pontificado tornou- 

se o maior da história da Igreja; foram 27 anos à frente do catolicismo. Ele 

também foi o primeiro Papa a visitar o Brasil, com apenas dois anos de 

pontificado. João Paulo II é considerado com um membro da ala 

conversadora da Igreja, o que se confirma com seu discurso contra 

Teologia da Libertação, em sua primeira visita ao país em 1980, por 

ocasião da beatificação do jesuíta espanhol José de Anchieta. O pontífice 

ainda esteve no Brasil em outras duas ocasiões; em 1991, quando visitou 

Irmã Dulce, em Salvador, e a última passagem pelo país foi em 1997, pelo 

II Encontro Mundial do Papa com as Famílias, realizado no Rio de Janeiro. 
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1980 
Prêmio Microfone de Prata para o rádio 

Conforme informações do Dossiê dos Prêmios de Comunicação, 

documento histórico fornecido pelo Centro de Documentação e Informação 

da CNBB, o prêmio foi criado pela UNDA Brasil (União de Rádio Difusão 

Católica). Em 2010, esta organização foi extinta e a RCR (Rede Católica de 

Rádios) deu continuidade ao projeto, com apoio da CNBB. No início, o 

prêmio tinha como objetivo premiar os melhores programas radiofônicos 

religiosos. 

Atualmente, o prêmio tem como objetivo apoiar a produção de 

programas radiofônicos nas categorias de jornalismo, entretenimento e 

religioso. A premiação tem incentivado as emissoras a produzir programas 

com qualidade técnica, linguagem radiofônica, criatividade e conteúdos 

que contemplem a evangelização. 

1984 
I Carta aos Comunicadores 

Foi lançada em 31 de maio de 1984 a primeira carta aos 

comunicadores, editada pela Conferência dos Bispos do Brasil. A temática 

da carta era a Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação 

(NOMIC). Essas foram as únicas informações que conseguimos localizar 

no documento histórico e nas referencias bibliográficas sobre o tema. 

1986 
II Carta aos Comunicadores 

Lançada em 11 de maio de 1986, a segunda carta aos 

comunicadores, editada pela Conferência dos Bispos do Brasil, abordava a 

temática da Ética da Comunicação. Essas foram as únicas informações que 

conseguimos localizar nos documentos históricos e nas referências 

bibliográficas sobre o tema. 

1989 
Campanha da Fraternidade sobre Comunicação 

Estiveram reunidos em Maringá, no dia 9 de maio de 1987, os 

representantes da Pastoral da Comunicação dos Regionais da CNBB45. 

 

 
45 

Conforme as informações do Comunicado Mensal Nº 411, de maio de 1987, da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 
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 Cerca de trinta pessoas que estavam presentes ao final do encontro 

assinaram um abaixo assinado destinado à presidência da CNBB, pedindo 

que a CF-89 fosse sobre a temática dos meios de comunicação. 

A presidência acatou o pedido e, em 1989, aconteceu a Campanha 

da Fraternidade sobre os meios de comunicação. O tema foi A Fraternidade 

e a Comunicação e o lema: Comunicação para a Verdade e a Paz. Para a 

realização da CF, o Setor de Comunicação Social esteve envolvido em todo 

o processo de produção dos diversos subsídios usados na campanha. O 

objetivo geral da Igreja ao discutir essa temática na campanha, era 

despertar a consciência crítica para o uso da mídia. 

1993 
Fundação da Rede Católica de Imprensa46 

Foi fundada em São Paulo, no dia 12 de agosto de 1993, a Rede 

Católica de Imprensa, com o objetivo de promover a integração e 

articulação entre as instituições e veículos impressos da Igreja. A rede tinha 

como membros as pessoas jurídicas, no caso, as instituições e veículos 

impressos. 

1994 
Estudo da CNBB 72 – Comunicação e Igreja no Brasil 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou, em 1994, o 

texto Estudos da CNBB 72 – Comunicação e Igreja no Brasil. A produção 

desse texto está inserida no contexto da definição da política de 

comunicação da Igreja Católica no país. 

Neste processo, a Equipe de Reflexão sentiu a necessidade de 

recordar o caminho que a instituição católica já tinha percorrido no campo 

da comunicação, desde 1952, quando foi fundada a conferência. Grande 

parcela desse texto é fruto dos estudos e pesquisas do Frei Clarêncio Neotti, 

que escreveu originalmente o texto Rascunho de Memória, que tratava 

sobre a comunicação na CNBB. Posteriormente, ele cedeu sua produção à 

conferência, que publicou o texto como da instituição. 

Esse documento funciona como um repositório desse percurso da 

Igreja Católica no Brasil e sua relação com a comunicação. O texto recorda 

 

46 
Conforme as informações do Comunicado Mensal Nº 489, de março de 1995 da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 
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 a concepção da Equipe de Reflexão, os primeiros passos do Setor de 

Comunicação e algumas das articulações que a conferência fez ao logo dos 

anos. 

 
Fundação da Rede Católica de Rádio 

Foi fundada, em 1994, a Rede Católica de Rádio, uma associação 

que congrega as emissoras vinculadas a organismos da Igreja Católica e 

emissoras leigas de inspiração cristã, que prestam serviços às comunidades, 

paróquias e dioceses em suas regiões. O objetivo central da rede é 

contribuir, a partir da integração para a educação, cultura e cidadania, sob a 

ótica do Evangelho. 

1996 
Estudo da CNBB 75 – A Igreja e a comunicação rumo ao novo milênio 

A 35ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu de 9 a 

18 de abril de 1977, em Itaici, São Paulo, teve como temática central a 

Igreja e a comunicação rumo ao novo milênio. Foi missão do Setor de 

Comunicação Social da CNBB preparar material que subsidiasse a reflexão 

dos bispos. O material foi produzido e publicado como Estudo 75 – A 

Igreja e a comunicação rumo ao novo milênio. 

O texto reunia uma série de questões sobre a relação da Igreja com 

os meios de comunicação. O material foi produzido a partir de referenciais 

próprios da Igreja. Ao final, uma proposta: que os bispos pudessem 

elaborar uma lista de conclusões, propostas e compromissos do episcopado 

no campo da comunicação, especialmente para o novo milênio. 

1997 
Documento da CNBB 59 - Igreja e Comunicação rumo ao terceiro 

milênio: conclusões e compromissos 

Os bispos reunidos na 35ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, 

em Itaici, São Paulo, de 9 a 18 de abril de 1977, aceitaram a sugestão 

contida no subsídio de reflexão da Assembleia que sugeria que ao final da 

assembleia os bispos sobre a elaboração de uma lista de conclusões, 

propostas e compromissos do episcopado no campo da comunicação. 

Foram redigidas 109 propostas, que perpassam a espiritualidade do 
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 comunicador; o fundamento ético da comunicação; o protagonismo do 

leigo na comunicação da Igreja; a comunicação institucional da Igreja; a 

comunicação nas comunidades; a formação dos comunicadores; o 

planejamento da comunicação; as novas tecnologias; e por fim, a Igreja e 

os meios de comunicação. 

O Documento da CNBB 59 - Igreja e Comunicação rumo ao 

terceiro milênio: conclusões e compromissos foi, sem dúvida, mais uma 

tentativa de sensibilizar os líderes religiosos sobre a necessidade de se 

trabalhar com os meios de comunicação na evangelização. 

1998 
1º Mutirão Brasileiro de Comunicação47 

A Conferência Nacional dos Bispos no Brasil iniciou, em 1998, os 

Mutirões Brasileiros de Comunicação, em continuidade aos Congressos 

Brasileiros de Comunicação Social, promovidos pela União Cristã 

Brasileira de Comunicação – UCBC. O primeiro aconteceu de 19 a 24 de 

julho de 1998, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 

Belo Horizonte (MG), com o tema Solidariedade-Ética-Cidadania. 

2000 
2º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

Sob a temática Relações Solidárias na Aldeia e no Global, foi 

realizado em São Paulo, SP, na UNISAL o 2º Mutirão Brasileiro de 

Comunicação, em julho de 2000. 

2001 
I Seminário Internacional de Comunicação 

O Seminário surgiu como parte das Comemorações pelo Dia 

Mundial das Comunicações, que a Igreja celebra todos os anos, desde o 

Concílio Vaticano II. A proposta era que, por ocasião desse dia, 

acontecesse no Brasil dois tipos de atividades: 1) Encontros das Pastorais 

da Comunicação, nas dioceses e paróquias do Brasil; e 2) Encontro em 

nível nacional com profissionais da área de comunicação de todo o país. 

Desse modo, aconteceu o I Seminário, em Brasília, de 24 a 27 de 

 

 
47 

Conforme as informações do Comunicado Mensal Nº 530, de abril de 1999 da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 
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 maio de 2011, com a temática: Jornalismo e direitos humanos na era da 

globalização. O evento contou com a participação de professores, 

profissionais e pesquisadores da área, que discutiram sobre as questões 

decorrentes do processo de concentração das concessões de rádio e 

televisão nas mãos de pequenos e restritos grupos pelo Brasil. 

O I Seminário, portanto, constituiu um espaço para a aproximação 

e para o debate entre profissionais da área de comunicação, agentes de 

pastoral e pessoas comprometidas com o novo modelo de comunicação. 

Buscamos entre os arquivos do Centro de Documentação e Informação da 

CNBB e entre diversas referências bibliográficas, mas não localizamos 

registros da realização do II e do III Seminário, que certamente 

aconteceram, respectivamente em 2002 e 2003, porém somente tivemos 

acesso a arquivos sobre o IV e V Seminário, que abordaremos mais à 

frente. 

2002 
Prêmio Dom Hélder Câmara de Imprensa 

Por ocasião dos 50 anos de fundação da CNBB, a Assessoria de 

Imprensa da conferência propôs a criação do Prêmio Dom Hélder Câmara 

de Imprensa, em 2002. O prêmio objetivo premiar reportagens e trabalhos 

jornalísticos voltados à promoção humana e social. 

O prêmio recebeu o nome do fundador da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, que até hoje é reconhecido pelo seu carisma e 

capacidade de comunicação. Atualmente, o prêmio é formado por duas 

categorias: 1) Jornais; e 2) Revistas. Essas informações foram obtidas no 

Dossiê dos Prêmios de Comunicação, fornecido pelo Centro de 

Documentação e Informação da CNBB. 

2003 
3º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

O terceiro Mutirão aconteceu na cidade de Salvador, em julho de 

2003, e debateu o tema Comunicação para outra ordem social. 

2004 
IV Seminário Internacional de Comunicação 

Foi realizado, nos dias 20 e 21 de maio de 2004, a quarta edição do 
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 Seminário Internacional de Comunicação, na cidade de Brasília, em 

parceria com Senado Federal e com a participação de mais de 180 pessoas 

e com diversos polos interligados por videoconferência. O evento contou 

com a participação de conferencistas brasileiros e de outros países, como 

Estados Unidos, Inglaterra e Suécia, que falaram sobre o tema: Quem 

fiscaliza o Quarto Poder. 

O IV Seminário Internacional de Comunicação buscou refletir, 

primeiramente, sobre a avaliação de que a mídia avançou em países de 

maior tradição democrática e, em sequência, como o Brasil pode se 

beneficiar desses modelos. 

2005 
Prêmio Clara de Assis para a Televisão 

O Prêmio Clara de Assis foi criado em 2005, com o objetivo de 

premiar produções televisivas brasileiras que trazem em seu conteúdo 

valores humanos, éticos e cristãs. Segundo as informações do Dossiê dos 

Prêmios de Comunicação, o prêmio é concedido a programas de televisão 

nacionais produzidos e exibidos por emissoras comerciais, educativas e 

comunitárias, em duas categorias reportagem e documentário. 

 
Fim do pontificado de João Paulo II 

Faleceu no dia 2 de abril de 2005 o Papa João Paulo II, no Palácio 

Apostólico, Cidade do Vaticano. O pontífice faleceu devido ao 

agravamento da doença de Parkinson e posteriores complicações de saúde. 

A morte de João Paulo II representou para a Igreja uma oportunidade de 

renovação, tendo em vista que o pontífice ficou no cargo por 27 anos. A 

postura conversadora de João Paulo II influenciou diretamente a vida da 

Igreja. Sua postura de defensor e promotor da paz deixava nebulosa sua 

postura irredutível para muitas questões. 

 
Início do pontificado de Bento XVI 

Joseph Ratzinger, eleito papa em 19 de abril de 20015, era cardeal 

desde 1977 e Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé desde 1981. 

Teve  grande  protagonismo   no   pontificado   de  João   Paulo   II,   dando 
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 literalmente continuidade ao pontificado de seu predecessor. Enquanto 

ainda era Cardeal, foi o responsável pelo julgamento da obra Igreja, 

Carisma e Poder (1981), de Leonardo Boff, condenando-o a um ano de 

silêncio obsequioso, perdendo sua cátedra e suas funções editoriais na 

Igreja Católica. 

 
V Seminário Internacional de Comunicação 

A   temática   ―Pensando   a   comunicação   com   instrumento   de 

entendimento entre os povos‖ norteou o V Seminário, que foi realizado de 

16 a 18 de maio de 2005, na cidade de Brasília. Todas as falas do seminário 

passaram pela busca de alternativas para evitar a polarização das pessoas. 

Temáticas transversais entraram em debate, como mídia e conflito, 

o conflito ético do jornalista, cobertura de guerra e as implicações 

econômicas, jornalismo e realidade, fundamentos para a mídia isenta e o 

acesso do cidadão à mídia. O professor José Marques de Melo participou 

do último dia do evento e falou sobre três fatores decisivos para o acesso 

do cidadão à mídia: 1) oportunidades educacionais; 2) capacidade 

aquisitiva; e 3) Democracia representativa. 

Infelizmente, esse é o ultimo registro que temos da realização dos 

Seminários Internacionais de Comunicação. Não podemos afirmar se o 

evento continuou. O texto a que tivemos acesso não relata planos futuros 

do evento, mas não podemos afirmar que ele deixou de existir. 

 
4º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

O quarto mutirão aconteceu na cidade de Guarapari, no Espírito 

Santo, em julho de 2005, e teve como tema, Comunicação e 

Responsabilidade Social. 

2007 
5º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

A quinta edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação aconteceu 

na região norte, em Belém, em julho de 2007. A temática foi 

―Comunicação e Amazônia – Fé e Cultura de Paz‖. 
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2008 
1º Encontro Nacional da Pascom 

Aconteceu, em Aparecida do Norte, no Santuário Nacional de 

Aparecida, o 1º Encontro Nacional da Pascom, de 02 a 06 de julho de 2008, 

com o objetivo de articular a pastoral da comunicação na Igreja do Brasil. 

O encontro contou com a participação de coordenadores dos regionais da 

CNBB e das dioceses do Brasil que trabalham com a comunicação, ao todo 

150 pessoas. 

O 1º Encontro não abordou apenas uma temática especifica, mas 

foi apresentado um mix de temas, dentre os quais: A Internet e o virtual: 

inclusão ou exclusão?; Os desafios da TV digital: processos midiáticos 

entre o real e o virtual; Políticas de comunicação na Igreja; Processos de 

Comunicação e Cultura Solidária: Construção de Cenários de Futuro; 

Educação para a Comunicação: uma prática pastoral; Educomunicação; e 

Pastoral da Comunicação. 

2010 
6º Mutirão Brasileiro de Comunicação/ Mutirão Latino-Americano e 

Caribenho de Comunicação 

No ano de 2010, o Mutirão de Comunicação obteve uma 

peculiaridade. Sua realização deu-se em nível continental, com a 

participação de representantes de diversos países latino-americanos. O 

Mutirão aconteceu na cidade de Porto Alegre, em janeiro de 2010, na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a temática: 

Processos de Comunicação e Cultura Solidária. 

 
Estudo da CNBB 101 – A comunicação na vida e missão da Igreja no 

Brasil 

A Equipe de Reflexão do Setor de Comunicação redigiu um texto 

que foi submetido ao Conselho Permanente da CNBB como a primeira 

versão do que seria o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. A 

expectativa do Setor de Comunicação era que Conselho Permanente 

encaminhasse aquela proposta para aprovação na Assembleia Geral dos 

Bispos de 2011. 

No entanto, foi decidido que o documento deveria ser publicado na 
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coleção de Estudos da conferência. Isso demonstra que o texto ainda 

precisava de mais tempo para amadurecer. O texto recebeu então o nome 

de Estudo 101 – A comunicação na vida e missão da Igreja no Brasil. 

Por alguns anos, foi tomado como principal referência sobre 

comunicação na Igreja Católica, pois reunia nove capítulos que abordavam 

as seguintes temáticas: 1) Mundo em mudanças; 2) O mistério do ser 

humano e a comunicação social; 3) Inculturação da fé nos tempos 

midiáticos; 4) A mídia e a educação; 5) A pastoral no tempo da mídia; 6) 

Protagonismo na missão da Igreja; 7) A Igreja no mundo da Mídia; 8) 

Membros da Igreja e comunicação; 9) Planejamento da Pastoral da 

Comunicação. 

É fato que poucas coisas desse documento foram modificadas para a 

produção final do diretório. Vale ressaltar que a Igreja é também uma 

instituição onde existem disputas de poder e interesse. Em virtude das 

poucas alterações sofridas, fica a dúvida com relação aos reais motivos da 

não aprovação do documento no primeiro momento. 

 
2º Encontro Nacional da Pascom 

O 2º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação teve por 

objetivo articular, animar e motivar os agentes da Pascom. O evento foi 

realizado em Aparecida do Norte, no Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, entre os dias 21 a 24 de Julho de 2010. 

As temáticas abordadas foram: Igreja e comunicação: desafios e 

necessidades; Novas tecnologias e novas mídias: inclusão e exclusão 

digital; e Políticas de comunicação na CNBB. 

 
Criação da SIGNIS Brasil 

A SIGNIS Brasil foi fundada em dia 02 de dezembro de 2010, 

sendo uma associação católica de comunicação, filiada à Signis Mundial, 

ligada ao Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais e mantém 

diálogo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Essa instituição é formada por membros associados, como 

instituições de comunicação e pessoas físicas; articula-se em áreas/setores: 
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 Impressos, Rádio, Cinema, Internet, TVs, Formação e capacitação e 

Faculdades de Comunicação. Mesmo articulando-se por áreas, o 

pensamento é da comunicação e não de meios apenas, estabelecendo-se 

relacionamento transversal e colaborativo. 

2011 
Criação da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação 

Segundo Fogolari (2016, p.83), a Comissão Episcopal Pastoral para 

a Comunicação foi constituída em 2011. Durante a 49ª Assembleia Geral 

dos Bispos do Brasil, que aconteceu de 4 a 13 de maio, em Aparecida (SP), 

o episcopado brasileiro aprovou a elevação do Setor de Comunicação 

Social, que era vinculado à Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e 

Comunicação Social, a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. 

Essa transformação pode ser entendida como uma das mais importantes 

vividas neste âmbito na CNBB, pois é também um reconhecimento à 

importância da Comunicação na dinâmica da Igreja do Brasil. 

 
7º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

O 7º Mutirão aconteceu no Rio de Janeiro, de 17 a 22 de julho de 

2011, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com o tema: 

Comunicação e Vida: Diversidades e Mobilidades. 

2012 
3º Encontro Nacional da Pascom 

O 3º Encontro aconteceu em Aparecida, no Santuário Nacional de 

Aparecida, de 19 a 22 de julho de 2012, com o tema: Pascom: Identidade e 

Missão. 

2013 
Fim do pontificado de Bento XVI 

No dia 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI anunciou, num 

consistório no Vaticano, sua intenção de renunciar ao pontificado no dia 28 

de fevereiro. A renúncia do papa seria em virtude de sua idade avançada e 

suas limitações físicas para as atividades pontifícias. Atualmente, ele reside 

no Mosteiro Mater Ecclesiae, dentro dos limites da Cidade do Vaticano. 

O pontífice foi o segundo Papa a visitar o Brasil, em maio de 2007. 
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 Esteve no país de 9 a 13 de maio de 2017. Bento XVI realizou a abertura da 

5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe, em 

Aparecida, e também celebrou a canonização de Frei Galvão, o primeiro 

santo nascido no Brasil. 

 
Início do pontificado de Francisco 

Jorge Mario Bergoglio é o 266º Papa da Igreja Católica, sucedendo 

o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado. Foi eleito Papa em 13 de março 

de 2013, sendo o primeiro pontífice latino-americano, também o primeiro 

Papa jesuíta da história e ainda o primeiro Papa a utilizar o nome de 

Francisco. Bergoglio traz consigo fortes características da Igreja Latino 

Americana. Tem atuado fortemente na restruturação da Cúria Roma, em 

todos os sentidos, provocando em muitos membros da hierarquia da Igreja 

certo descontentamento. Visitou o Brasil em seu primeiro ano de 

pontificado, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de 

Janeiro, em julho de 2013. 

 
8º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

O 8º Mutirão Brasileiro de Comunicação foi realizado pela 

Arquidiocese de Natal, no período de 27 de outubro a 1º de novembro de 

2013, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, com o 

tema: Comunicação e participação cidadã: meios e processos. 

2014 
Documento da CNBB 99 - Diretório de Comunicação da Igreja no 

Brasil48 

O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil foi aprovado, no 

dia 13 de março de 2014, durante a 83ª Reunião Ordinária do Conselho 

Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e 

publicado em maio do mesmo ano. Esse documento caracteriza-se como a 

Política de Comunicação da Igreja Católica no Brasil. 

O documento foi produzido ao longo de vários anos, sob a 

 
48 

As informações contidas neste tópico foram obtidas na monografia Novos Rumos da Comunicação Católica 

Brasileira: o processo de construção do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil , defendida no dia 16 de 

junho de 2014, na Faculdade Estácio de São Luís, por Ricardo Costa Alvarenga. 
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coordenação da Ir. Elide Fogolari e, no primeiro momento, por Dom Orani 

João Tempesta e, em seguida, por Dom Dimas Lara Barbosa. A produção 

do documento não foi fácil. Diversas questões dificultaram e tornaram mais 

áspera a produção do diretório. Destaca-se o uso do diretório de 

comunicação italiano como modelo. A delimitação das práticas da pastoral 

da comunicação, os conceitos e posicionamentos sobre as novas 

tecnologias, o uso da ótica da comunicação midiática, a incompreensão dos 

bispos, a abordagem da comunicação digital, questões relacionadas à 

liturgia e teologia e a própria dinamicidade da área da comunicação. Essas 

questões geraram contradições e dissensos no processo. 

O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil está dividido em 

dez capítulos: 1) Comunicação e Igreja no mundo em mudanças; 2) 

Teologia da comunicação; 3) Comunicação e vivência da fé; 4) Ética e 

comunicação; 5) O protagonismo dos leigos na comunicação 

evangelizadora; 6) A Igreja e a mídia; 7) Igreja e mídias digitais; 8) 

Políticas de Comunicação; 9) Educar para a comunicação; 10) 

Comunicação na Igreja: a atuação da Pascom. Além de apresentação, 

introdução e glossário de comunicação. 

As principais referências utilizadas no diretório vêm da própria 

estrutura da Igreja. A partir da análise do texto, constatamos que o maior 

número de citações vem de documentos da Santa Sé, escritos pelos Papas 

ou emitidos pelo Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais. Outra 

grande fatia é de passagens bíblicas. Em seguida, vêm às referências a 

cartas escritas pelos papas por ocasião do Dia Mundial das Comunicações 

Sociais. A citação de documentos da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) também é significativa. 

 
4º Encontro Nacional da Pascom 

O 4º Encontro aconteceu de 24 a 27 de julho de 2014, na cidade de 

Aparecida, no Centro de Evento Pe. Vitor Coelho. O evento recebeu grande 

número de participantes, entre jovens comunicadores, professores, 

profissionais, pesquisadores da área da comunicação, membros e 

coordenadores da Pastoral da Comunicação nos regionais, dioceses, 
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 comunidades. A temática central do evento foi: Comunicação, desafios e 

possibilidades para evangelizar na era da cultura digital. 

2015 
9º Mutirão Brasileiro de Comunicação 

O 9º Mutirão aconteceu na cidade de Vitória, Estado do Espírito 

Santo, de 15 a 19 de julho de 2015, no Centro de Convenções de Vitória. A 

temática que norteou o evento foi: A ética nas comunicações. A 

organização do evento foi coordenada pela Arquidiocese de Vitória. 

2016 
5º Encontro Nacional da Pascom 

Com o maior registro de participação de todas as edições, o 5º 

Encontro Nacional foi a realizado em Aparecida, no Centro de Eventos Pe. 

Vitor Coelho, de 14 a 17 de Julho de 2016, sob o tema: Comunicação e 

Liturgia. 

 
Prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida para a Internet49 

Foi criado em 2016 o mais novo prêmio de comunicação da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Prêmio Dom Luciano 

Mendes de Almeida para a Internet. A criação desse prêmio é um sinal de 

que a Igreja Católica, apesar de muito lentamente, vem acompanhando o 

desenvolvimento das possibilidades de comunicação e de evangelização 

pelas modernas tecnologias. Assim, o prêmio se propõe a destacar as 

iniciativas e os mecanismos próprios da internet que revelam serem 

instrumentos para evidenciar valores humanos e cristãos, em três 

categorias: 1) Sites/Portais/Blogs; 2) Iniciativas com Redes Sociais; e 3) 

Aplicativos. A primeira premiação está prevista para acontecer em 2017. 

 
I Encontro Nacional de agências católicas50 

A Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação realizou, no 

dia 22 de setembro de 2016, o I Encontro Nacional de agências de 

 

 

49 
Informações obtidas na matéria Inscreva-se nos Prêmios de Comunicação da CNBB (2016), no site Pascom 

Brasil. 
50 

Informações obtidas na matéria I Encontro Nacional de Agências Católicas realizado na sede da CNBB em 

Brasília (DF) (2016), no site Pascom Brasil. 
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comunicação católicas. Participaram do evento representantes de agências 

dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São 

Paulo, Mato Grosso e Brasília. Ao todo, 15 agências estiveram no  

encontro. Esse encontro pode ser o primeiro passo para a criação de uma 

Rede Nacional de Agências de Comunicação Católica. 

 

 

Fazendo esse resgate histórico da comunicação na CNBB, conseguimos visualizar 

causas e características daquilo que concluímos como tendências comunicacionais da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em suas primeiras seis décadas. Os detalhes que  

se mostram nessa linha do tempo nos fornecem as bases para uma interpretação dessas 

tendências, que apontamos nas conclusões deste trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 
Ao empreender esforços para identificar as tendências comunicacionais da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em seus 64 anos de existência, deparamo-nos 

com características recorrentes no comportamento da instituição com relação à comunicação. 

A primeira característica que nos parece reincidente, ao longo desse período, é a vocação para 

a articulação. A Igreja Católica no Brasil busca, permanentemente, manter suas diversas 

iniciativas de comunicação reunidas em associações, redes, conselhos e organismos. 

Essa forma de atuação sempre foi justificada pelo interesse em promover o 

desenvolvimento coletivo da comunicação de inspiração católica, em especial no âmbito da 

formação técnica e aprimoramento de seus produtos comunicacionais. Em nosso ponto de 

vista, nos documentos que produziu sobre comunicação, entretanto, a Igreja no país mostra-se 

mais empenhada a criar essas redes como forma de controle dos discursos e posicionamentos 

a serem disseminados/adotados pelos diferentes veículos de comunicação. 

Outra tendência evidente é que a Igreja Católica no Brasil parece ter dificuldade de 

converter seus discursos e documentos em práticas efetivas de comunicação. Percebemos isso 

no tratamento que a CNBB dispensa à Pastoral da Comunicação. A Igreja, com o passar do 

tempo, solidificou o discurso sobre a importância dessa pastoral para a instituição e, assim, 

passou a incentivar seu desenvolvimento, inclusive com a realização de encontros anuais e 

ações em diversas regionais do país. 

No papel, marcadamente no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, os meios 

de comunicação católicos têm como função promover o bem comum, dar voz e vez aos 

oprimidos e comprometer-se com a transformação da sociedade. No que tange aos grupos da 

Pascom, por todo o país, devemos reconhecer que se consegue cumprir uma tarefa relevante, 

principalmente se considerarmos que sujeitos da comunidade, ao realizar seu serviço pastoral, 

passam a se apropriar do fazer comunicativo, mesmo sem formação acadêmica em 

comunicação. 

A despeito dessa relevante perspectiva comunitária da Pascom, seu potencial é 

minimizado quando a prática se revela mais voltada aos registros fotográficos, produção de 

textos ou com publicações em redes sociais da internet sobre eventos da Igreja. Um 

posicionamento que nos parece muito mais de promoção institucional do que propriamente 

engajado em cumprir as funções especificadas pelo Diretório. 

A Pascom tem uma aptidão nata pelo engajamento em questões sociais, por ser lugar 

de democratização de fala, que pode ser ocupado, em hipótese, por qualquer pessoa da 
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comunidade. A CNBB, em seus eventos e documentos, sugere querer impulsionar o 

crescimento da pastoral, mas está mais do que na hora de a Igreja assumir concretamente um 

trabalho de comunicação que impacte na vida das pessoas, ajudando a construir 

conhecimentos sobre questões sociais, políticas e espirituais que lhes afetam. 

O fato é que muito já se refletiu sobre comunicação na Igreja, mas pouco se colocou 

em prática os frutos dessas reflexões. Após a crise que separou oficialmente Igreja e Estado, o 

catolicismo no país experimentou momentos controversos. A hierarquia católica passou a ter 

mais liberdade para definir os próprios rumos da Igreja, sem sofrer interferência do Estado em 

suas decisões. Por outro lado, a perda do vínculo com o Estado também resultou em certo 

desprestígio para os católicos. Os anos se passaram, a instituição perdeu parte significativa de 

sua influência e voz e também parte daqueles que a ouviam atentamente. 

Para contornar o problema, a estratégia escolhida pela Igreja foi a de se aproximar da 

opinião pública, a fim de buscar uma retomada do seu espaço na sociedade. A CNBB cumpre 

bem esse papel de articuladora, criando organizações como a Central Católica de Cinema 

(CCC), Rede Nacional de Emissoras de Rádio (RENEC) e União Nacional Católica de 

Imprensa (UNCI), que funcionavam como verdadeiras guardiãs da fé católica, atingida por 

ataques de diversas ordens. 

A Igreja Católica amplia sua capacidade de se fazer ouvir para além dos púlpitos. 

Com o Movimento de Opinião Pública, a CNBB trabalhava justamente para promover o 

diálogo nas diferentes regiões do país. Esses esforços, em nossa avaliação, configuram aquilo 

que poderíamos chamar de tendência matriz da Igreja Católica em termos de comunicação: a 

busca constante por Reposicionamento da Igreja frente à Sociedade. A Igreja promove ações 

para voltar a ser ouvida e consultada. 

De certa forma, podemos dizer que esse objetivo central foi cumprido. A  

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ocupa posição de destaque no país, tendo 

autoridade e legitimidade para emitir opinião e sugerir encaminhamentos sobre o rumo social, 

político, econômico e espiritual dos brasileiros. Entretanto, os direcionamentos que propõe à 

sua própria estrutura, incluindo os grandes meios de comunicação de inspiração católica ou 

mesmo os grupos da pastoral da comunicação nas paróquias, ainda nos parecem encontrar 

solo pouco fértil para florescer em prática. 

Por isso, o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil configura-se como esse 

ponto nodal da comunicação na Igreja. Nele, estão as orientações e reflexões necessárias para 

que a Igreja no Brasil assuma, de fato, uma comunicação comprometida não só com o anúncio 

pelo anúncio, mas com o anúncio que gera inquietação para a transformação. Toda mudança 
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cultural é essencialmente lenta e, quando se fala de transformação na estrutura da Igreja, o 

processo é ainda mais vagaroso. O diretório tem apenas cerca de dois anos de lançamento e 

encontra-se em fase de implantação. Seria interessante analisar posteriormente como 

aconteceu a recepção desse documento e se suas diretrizes foram implementadas na Igreja. 

Ao retomarmos nossa hipótese de pesquisa, concluímos que, em parte, ela se 

confirma. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realmente foi influenciada por 

aspectos sociais, eclesiais, políticos e econômicos para pensar a comunicação. No âmbito dos 

aspectos sociais, a própria transformação da sociedade e o lugar que a Igreja passou a assumir 

desde então nessa nova configuração social impactaram em seu modo de comunicar. A 

mudança dos Papas da Igreja também influenciou diretamente na comunicação da Igreja. Com 

o início do pontificado de João Paulo II, a Igreja no Brasil, institucionalmente falando, 

precisou afastar-se da perspectiva social de engajamento nas lutas do povo e voltou a assumir 

a função assistencialista de sempre. O cenário político vivido no Brasil impulsionou a criação 

do mais antigo prêmio de comunicação da CNBB, entre outras ações, como a Campanha da 

Fraternidade. O movimento de leitura crítica da comunicação e de educação de base são 

exemplos de resposta da Igreja na tentativa de auxiliar nos processos de transformação social 

do país. 

A figura das lideranças de comunicação sem dúvida é determinante em certos 

períodos de abertura e outros de inflexão na relação da Igreja com a comunicação. Suas 

referências influenciavam nos trabalhos da conferência, como aconteceu nos primeiros anos, 

que ficaram marcados pelo funcionalismo e, posteriormente, pelos estudos críticos e sociais. 

No entanto, não se confirma integralmente nossa hipótese no que tange à existência 

de tendências por décadas, pois muitas das características da Igreja sobre a comunicação se 

mantiveram ao longo dos anos. Por isso, apresentamos aqui tendências gerais que esboçamos 

a partir da análise dos documentos históricos da CNBB e das diversas bibliografias 

produzidas sobre a temática. 

Sentimos que esse é apenas o começo de um longo caminho de observação, análise e 

de prática sobre a comunicação da Igreja. Reconhecemos que alguns aspectos estão ausentes 

em nosso estudo, porém, trata-se de uma tentativa de sistematização de uma longa e complexa 

história. Pretendemos desdobrar pontos que estão fragilizados no estudo em pesquisas 

posteriores. 
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ANEXO 1 - Ata da Reunião Extraordinária de instalação da 
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ANEXO 3 – Reunião da Comissão Central 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 4 – Secretariado Nacional de Opinião Pública - Relatório 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 5 – O Secretariado N. de Opinião Pública e sua problemática 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 6 – Relatório-síntese das atividades nacionais e regionais 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 7 – CNBB e Comunicação Social 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 – Notícia e Evangelização 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


