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Resumo 
 
O avanço das novas tecnologias trouxe uma nova interface de comunicação para todas 
as esferas da sociedade. Diante dessa realidade, a Igreja Católica se mobiliza para a 
utilização da internet em razão da evangelização. Este artigo pretende apresentar um 
aporte histórico do relacionamento da Igreja Católica com os meios de comunicação, 
além de elencar os principais pontos que motivam a Igreja Católica como um todo a 
adentrar ao ambiente virtual, tendo o site como ferramenta de relacionamento e 
evangelização.  
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Introdução 

 

 Este artigo é resultado das pesquisas realizadas por meio da Iniciação Científica 

Comunicação virtual: O site como nova ferramenta de evangelização para a Igreja 

Católica que está vinculado ao Projeto de Pesquisa Comunicação religiosa e ação 

social: um estudo sobre a formação cidadã a partir das entidades sociais relacionadas 

à Igreja Católica na Arquidiocese de Londrina/ Paraná da Universidade Estadual de 

Londrina.   

Observando em paralelo a história da Igreja Católica e a evolução dos meios de 

comunicação, nota-se que existiu um receio, por parte da Igreja, em adentrar as formas 

midiáticas que levavam até a sociedade a diversidade de informação. No entanto, não 

podendo alterar a situação e pautada pelo desenvolvimento, a igreja acreditou na 

importância dessas ferramentas e até o presente busca por meio delas trabalhar a 

divulgação de informações, o relacionamento e a evangelização. 

Hoje, pode-se afirmar que o avanço das novas tecnologias trouxe uma nova 

interface de comunicação para todas as esferas da sociedade e diante dessa afirmação é 

que a Igreja Católica busca aderir a Internet.  

                                                 
1 Trabalho submetido no IJ06 – Interfaces Comunicacionais do XIII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul realizado de 31 de maio a 2 de junho de 2012. 
2 Estudante do 7º. Semestre do Curso Relações Públicas, email: aria_ne4@hotmail.com 
³ Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Relações Públicas da UEL, email: mapirolo@uol.com.br 
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 Quando se fala em Internet pensa-se logo em uma ferramenta diferente de todas 

outras formas de comunicação.  O ambiente virtual propõe uma comunicação que gera 

interação, relacionamento, criação e recepção, podendo ser considerada como um 

fenômeno social.  

Diante disso, esse artigo trabalha o comportamento e a aceitação da Igreja 

Católica perante as evoluções dos meios de comunicação, principalmente das novas 

tecnologias, levantando os principais pontos que motivam a Igreja como um todo a 

adentrar o ambiente virtual.  

  

A Comunicação Religiosa e os Meios de Comunicação 

 

O homem sempre teve a necessidade de se comunicar. A origem da língua 

falada, o advento da escrita, o surgimento da impressa e outros meios de comunicação 

confirma que sempre a comunicação foi o fator principal que mantinha o 

relacionamento e as práticas diárias que levaram a sociedade à evolução constante.  

Juntamente com essas evoluções a Igreja Católica caminhava e cumpria a sua 

missão de anunciar o evangelho. Pode-se afirmar que por muito tempo a Igreja Católica 

foi responsável pelas bibliotecas e escolas, centralizando assim o conhecimento. No 

entanto, de acordo com Carmen Pulga (2006), com a chegada da revolução industrial, a 

igreja, que vinha orientada pela ideologia do cristianismo, encontrava grandes 

dificuldades para entrar em harmonia com os meios de comunicação. 

A igreja, antes detentora da atenção da sociedade, diante dos progressos 

mundiais estava em uma “atitude de isolamento com o mundo” (PULGA, 2006). Com a 

chegada do Papa Leão XIII, em 1878, a igreja começa a ter uma nova abertura diante da 

sociedade. “Os males que afligem a sociedade são numerosos e graves, mas a Igreja, 

depositária de valores da moral e da justiça, possui os meios para vencer esses males” 

afirma o Papa Leão XIII (PULGA, 2006). 

No entanto, somente no início do século XX a igreja se conscientiza da 

necessidade de aderir a todos os meios de comunicação e dessa forma, com grande 

cautela, começa a se inserir na comunicação de massa. Já em 1957, o Papa Pio XII, na 

Carta Encíclica Miranda Prorsus, afirmou que “a igreja encara os meios de 

comunicação social como dons de Deus” (PONTIFÍCIO, 2002) que criam laços entre os 

homens.  
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De acordo com Marques de Melo (2005), as mudanças que a igreja realizou em 

sua ação comunicativa correspondem a alterações que ocorreram na sua estrutura 

eclesial que se transformaram no decorrer da história.  

Foram quatro práticas eclesiais, segundo Marques de Melo, que alteraram o 

curso da Igreja. Primeiramente a prática eclesial era marcada pelo fechamento da igreja 

em si mesma, período no qual a comunicação era ‘ extremamente repressiva, 

controladora, inquisitorial’ (2005, p. 27). Nesse período a Igreja é reconhecida pelo 

exercício da censura e da repressão, marcada pelo tradicionalismo. 

Em um segundo momento tem-se a Igreja empenhada com as classes 

dominantes, na qual sua característica principal era de ser mediadora entre os ‘donos do 

poder político e o povo de Deus’(MELO, 2005, p. 27). Neste momento a Igreja recorre 

à ajuda das ferramentas de comunicação, para que estas ampliem e permitam que a sua 

mensagem chegue a toda sociedade.  

É neste segundo momento, vendo à necessidade de espalhar sua mensagem, que 

a Igreja deixa de lado a ‘atitude de isolamento do mundo’ (PULGA, 2006) e 

reconhecem, ainda com desconfiança, os novos meios de comunicação. 

 

Durante anos a fio a Igreja recusou a comunicação na sua dimensão 
intrínseca (dialogicamente, universalidade); de repente, ela assume a postura 
de que é preciso evangelizar, multiplicar a palavra do Evangelho, utilizando 
os modernos meios de comunicação. (MELO, 2005 p 26) 

 
 
 Tendo aceitado os meios de comunicação, o terceiro momento é identificado 

pelo aumento da utilização desses meios, acreditando que ‘a difusão da mensagem 

depende exclusivamente do seu meio’. Esta abertura para os meios de comunicação 

permite que a Igreja fale à sociedade de uma forma mais ampla, no entanto a Igreja 

começa também a ter que ouvir.  

Surge então o quarto momento. A Igreja, na qual não predominava a 

socialização da palavra, começa ‘a incentivar, a patrocinar, a respaldar experiências de 

comunicação do próprio povo’ (MELO, 2005, p. 26). É neste período que a Igreja abre 

as portas para ouvir, percebendo que apenas falar o evangelho utilizando os meios de 

comunicação não levavam os fiéis a vivencia do que era pregado, era necessário um 

relacionamento maior. 

Marques de Melo afirma que surge “uma Igreja que se compromete com a fé do 

povo e avalia criticamente sua comunicação, buscando novos meios, novas formas, 
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abrigando novos conteúdos” (p 29).   A partir de então, a Igreja trabalha para ouvir a 

voz do seu povo.  

 
A Igreja vem trabalhando não apenas para dar voz as que não têm voz nem 
vez, mas, sobretudo para os que sem voz e vez construam seus próprios 
meios e comunicação. E possam emitir sons que nasçam da sua própria 
vivência e sejam modulados em função das suas perplexidades e esperanças, 
sem mediação hierárquica, sem intervenção dogmática, sem instrumentação 
ritualista. (MELO, 2005 p. 29) 

 
 

 Neste período, a Igreja percebe que Evangelizar vai além de apenas comunicar, é 

necessário criar uma via dupla de comunicação, no qual o fiel, interligado com a Igreja, 

possa compartilhar suas vivencias e a Igreja possa trazer a leitura do Evangelho para a 

vida diária do fiel. 

Hoje, diante de todos os meios de comunicação, pode-se dizer que a internet é 

uma dos maiores meios, no qual predomina a comunicação como instrumento de 

relacionamento. É neste meio que a Igreja acredita e observa a necessidade da presença 

Católica para ouvir os fiéis. O Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais afirma 

ser esse um meio em que todos possam comunicar a sua fé. 

 

O carácter interativo e bilateral da Internet já está a ofuscar a antiga distinção 
entre aqueles que comunicam e os destinatários da comunicação, e a dar 
forma a uma situação em que, pelo menos potencialmente, cada um pode 
desempenhar ambas as funções. Já não se trata da comunicação unilateral e 
vertical do passado. (PONTÍFICIO, 2002) 

 

 Esse caráter bilateral faz da internet um instrumento de relacionamento que 

permite a Igreja a ouvir os fiéis e deixar que estes vivam a fé comunicando ao mundo 

sua esperança. 

 

O desenvolvimento da Internet 

 

O termo internet, de acordo com Pinho (2003), surgiu da expressão inglesa 

INTERaction or INTERconnection between computer NETworks, que significa a união 

de computadores interligados que se interagem em todo o mundo, abrangendo todos os 

países.   

Para chegar ao uso da internet como ferramenta de comunicação, foi necessário 

o desenvolvimento dos computadores e o envolvimento de muitos influenciadores e 
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estudiosos. De acordo com Pierre Levy (1999), o primeiro computador surgiu em 1945 

na Inglaterra e nos Estados Unidos e ficou por muito tempo reservado ao uso dos 

militares.  

Somente na década de 70, o microprocessador, que era uma “unidade de calculo 

aritmético e lógico localizada em um pequeno chip eletrônico” (LEVY, 1999) começou 

a ser comercializado. Nessa mesma época um movimento social que começou na 

Califórnia “apossou das novas possibilidades técnicas e inventou o computador pessoal” 

(LEVY, 1999).  

A partir dessa época o computador deixou de ser uso apenas pelas grandes 

empresas e programadores para ser utilizado por uma população crescente dos países 

mais desenvolvidos. Nos anos 80 a comunicação começou a fazer uso da informática, 

que aos poucos foi deixando o status de técnica e de setor industrial e aderindo as 

telecomunicações, editoração, cinema e televisão.  

Levy, afirma que foi no início dos anos 90 que as tecnologias digitais realmente 

surgiram como “novo espaço de comunicação, de sociabilização, de organização e 

transação, mas também como novo mercado da informação e do conhecimento” (1999). 

A partir de então a internet ganhou lugar privilegiado no dia-dia da sociedade.  

Depois dessas evoluções, pode-se perceber a interatividade presente na internet. 

São portais, redes sociais, blogs e outras ferramentas que disseminam a comunicação 

em busca da construção de um bom relacionamento.  

De acordo com Diáz Bordenave, a comunicação e os meios de comunicação 

devem ser considerados como intermediários dos relacionamentos sociais. 

 
Como qualquer outro elemento que integra a sociedade, a comunicação 
somente tem sentido e significado em termos das relações sociais que a 
originam, nas quais ela se integra e sobre as quais flui. Quer dizer que a 
comunicação que se dá entre as pessoas manifesta a relação social que existe 
entre essas mesmas pessoas. Neste sentido, os meios de comunicação devem 
ser considerados, não como meios de informação, mas como intermediários 
técnicos nas relações sociais. (DÌAZ BONDENAVE, 1983 apud GALINDO 
& GUSSO, 2007, p.68). 

 
 

Diante disso, pode-se afirmar que a razão da comunicação e de seus meios é 

originar o relacionamento. Quando se fala em internet define-se esse ambiente de 

relacionamento como ciberespaço. Ciberespaço é definido por Pierre Levy como “um 

espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 
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memórias dos computares.” (1999, p. 92). É no ciberespaço que são criadas relações 

sociais.  

O ciberespaço é hoje um espaço (relacional) de comunhão, colocando em 
contato, através do uso de técnicas de comutação eletrônica, pessoas do 
mundo todo. Elas estão utilizando todo o potencial da telemática para se 
reunir por interesses comuns, para bater-papo, para trocar arquivos, fotos, 
músicas, correspondências. (...) Mais que um fenômeno técnico, o 
ciberespaço é um fenômeno social. (LEMOS, 2008, p. 138). 

 

 

Nesse ambiente considerado um fenômeno social, cada um pode adicionar, 

retirar e modificar textos, multimídia e assim disseminar a informação “pelo fluxo de 

dados e pelas relações sociais aí criadas.” (LEMOS, 2008).  

Diferente de todas outras formas de comunicação, a internet privilegia a 

democracia da informação. Hoje, a cultura da internet já adentrou a sociedade como 

necessidade de presença. Diante disso, pensando em relacionamento com seus diversos 

públicos, é difícil encontrar a organização que não esteja online, sejam com websites, 

blogs, redes sociais ou todas outras as possíveis utilizações.  

Não diferente dessa realidade, pode-se encontrar a igreja Católica, que em 

harmonia com os meios de comunicação, começa a buscar espaço no ambiente digital 

que possa gerar a comunhão entre os indivíduos. De acordo Maria Amélia Pirolo (2011) 

a religião tem por finalidade gerar união e o relacionamento por meio da fé. 

 

A religião serve à comunidade como união de valores que permeiam a fé 
religiosa e as relações humanas estimulando relacionamentos (...). 
Percebemos que a religião estabelece vínculos entre indivíduos levando à 
constituição de grupos sociais e, mais que isso, à criação de sistemas morais 
entre estes, configurando o fenômeno do capital social. (PIROLO, 2011, p. 
9, 10) 

 
 
Diante dessa afirmação e levando em consideração que o Ciberespaço é um 

ambiente propício para a gestão de relacionamento, observa-se a relação comum entre 

os dois temas, objetivando na importância da igreja em aderir ao ambiente digital. 

Em 2002 o Pontifício Conselho da Igreja Católica salientou a necessidade de 

todos os grupos religiosos adentrarem a internet e solicitou para que estes façam uso do 

ambiente digital: 

 

Grupos ligados à Igreja, que ainda não deram passos decisivos para entrar no 
espaço cibernético, são encorajados a considerar a possibilidade de fazê-lo o 
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quanto antes. Recomendamos vivamente o intercâmbio de ideias e de 
informações acerca da Internet, entre aqueles que já têm experiência neste 
campo e os principiantes. (PONTÍFICEO, 2002) 

 
 
O Pontifício (2002) afirma ainda que a internet tem grandes relevâncias para 

diversas atividades da igreja, como: 

 
Evangelização, incluindo a reevangelização e a nova evangelização, e a obra 
missionária tradicional ad gentes, a catequese e outros tipos de educação, 
notícias e informações, apologética, governo e administração, assim como 
algumas formas de conselho pastoral e de direção espiritual. (PONTÍFICEO, 
2002) 

 

A quantidade de ações que podem ser realizadas por meio da internet faz com 

que a Igreja mova um olhar diferenciado sobre esse meio de comunicação. Em 2011 o 

Papa Bento XVI salientou na mensagem para o 45º dia das Comunicações Sociais que a 

internet é uma “nova maneira de aprender e pensar” podendo gerar relacionamento com 

toda a sociedade. 

 

As novas tecnologias estão a mudar não só o modo de comunicar, mas a 
própria comunicação em si mesma, podendo-se afirmar que estamos perante 
uma ampla transformação cultural. Com este modo de difundir informações 
e conhecimentos, está a nascer uma nova maneira de aprender e pensar, com 
oportunidades inéditas de estabelecer relações e de construir comunhão. 
(2011, BENTO XVI). 

 
 
Sendo assim, salienta-se que “o interesse da Igreja pela Internet constitui uma 

particular expressão do seu antigo interesse pelos meios de comunicação” (Pontifício, 

2002). Afirmando, desse modo, que a internet também é um “dom de Deus” e que deve 

ser utilizada para a evangelização e para a criação de relacionamento entre os homens.   

  

O Site como ferramenta de relacionamento 

Diante de todo aporte histórico referente à Igreja Católica e a Internet, pode-se 

dizer que uma das principais ferramentas institucionais presentes na Internet é o site. De 

acordo com Carolina Terra (2008), a “competitividade e a necessidade de exposição e 

relacionamento com os públicos faz com que as organizações criem seus websites ou os 

chamados sites institucionais” (p.2).  

Pode-se entender site como um espaço de informação que tem uma hierarquia de 

conteúdo, podendo encontrar de forma fácil, as informações necessárias (RODRIGUES, 
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2005, online). De acordo com Amaral (2008), os sites são instrumentos de 

relacionamento entre as organizações e seus diversos públicos. 

 
Os websites institucionais têm se transformado em ferramentas de amplo 
potencial para o relacionamento entre as organizações e os seus diversos 
públicos, por mais dispersos e distantes que eles estejam, em especial 
quando se considera o poder de comunicação da Internet. Por meio dos seus 
sites na web, as instituições podem coletar informações sobre seus públicos, 
mantê-los atualizados sobre as suas operações, prover informações para a 
mídia de massa, disponibilizar serviços e produtos on-line, dentre outras 
atividades. (AMARAL, 2008, p. 1). 

 
 Apesar de estar no início, a presença da Igreja Católica ganha visibilidade com 

as Redes Sociais e os sites de cunho religioso.  Hoje, percebe-se “um crescente 

número de paróquias, dioceses, congregações religiosas e instituições ligadas à Igreja, 

programas e organizações de todos os tipos que recorrem efetivamente à Internet” 

(PONTIFÍCIO, 2002).   

De acordo com Moisés Sbardelotto (2011) a prática religiosa na internet passa a 

ser estabelecida pela interação dentro dos sites. Segundo o autor a comunicação 

religiosa, possibilitada pelo ambiente digital, é constitutiva de interações e 

relacionamento, sendo marcadas pela existência de ‘inúmeros sites’. 

 
O que nos interessa, entretanto, é que, nesses ambientes, além de 
informações sobre a religião, também se promove e se incentiva a relação e 
o vínculo do fiel com seu Deus: o fiel também pratica a sua fé no âmbito 
digital online. Ou seja, as pessoas passam a encontrar uma oferta da fé não 
apenas nas igrejas de pedra, nos padres de carne e osso e nos rituais 
palpáveis, mas também na religiosidade existente e disponível nos bits e 
pixels da internet. (SBARDELOTTO, 2011 p. 8). 

 

Para o autor a ferramenta do site pode gerar a participação dos fiéis, levando a 

encontro da fé no ambiente digital. A utilização do site deve ser pautada não somente 

pela difusão da informação, mas para o relacionamento entre os indivíduos que 

encontram espaço para comentar e compartilhar sua vivencia de fé. 

Hoje, percebe-se que a utilização do site como ferramenta de comunhão entre os 

indivíduos, no qual favoreça o relacionamento e a evangelização ainda está em 

crescimento. No entanto, nos últimos anos, muitos líderes religiosos começaram a aderir 

a ferramenta do site, buscando relacionamento por meio da presença digital.   

Observa-se o próprio Papa Bento XVI, que por meio do portal Santa Sé leva 

informações, notícias e comunicados a toda a Igreja, disponibilizando o acesso ao site 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Chapecó - SC – 31/05 a 02/06/2012 

 9

em sete línguas diferentes. Outros exemplos de lideranças são os padres que possuem 

site, como Padre Reginaldo Manzotti e Padre Marcelo Rossi. 

Além das lideranças, tem-se portais de comunidades e grupos Católicos, como o 

portal da Comunidade Canção Nova, que segundo o próprio portal, possui uma média 

de 190 mil visitas diárias, gerando um total de 6 milhões de acessos por mês, ou sites de 

congregações, movimentos, arquidioceses e grupos Católicos. 

Diante disso, pode-se afirma que com a chegada da internet e a utilização dos 

sites a Igreja ganha um novo ambiente para a evangelização e relacionamento com os 

fiéis. Ambiente no qual deve ser pautado pela via dupla de comunicação, gerando então 

a evangelização a partir da realidade dos fiéis. 

 

Considerações Finais 

 

A Igreja Católica diante dos meios de comunicação se apresenta como uma 

instituição que reconheceu a necessidade de aderir à comunicação como fator de 

relacionamento e evangelização. Fizeram-se necessárias muitas situações que marcaram 

a história da Igreja para que a mesma pudesse olha para os meios de comunicação como 

instrumentos de proclamação da ‘boa nova’ e instrumentos de voz para o seu povo. 

 A ideia de Igreja que trabalha a evangelização partindo do princípio de apenas 

levar ao povo a palavra do Evangelho deixa de ser realidade, para tornar-se uma Igreja 

que escuta e partilha com o fiel suas vivências, buscando o fortalecimento do 

relacionamento igreja-fiel, gerando então a evangelização.  

Esta percepção de relacionamento que a Igreja começa a ter há décadas atrás, se 

inicia no presente com a utilização da internet, em foco a ferramenta do site. 

Nota-se, hoje, a preocupação da Igreja em aderir a Internet como ferramenta de 

relacionamento. Líderes religiosos reconhecem e procuram serem influência e ponto de 

referência para o povo, levando a ‘boa nova’ e buscando a partilha das vivencias dos 

fiéis. No entanto, percebe-se que a utilização da Internet, principalmente do site, pela 

Igreja ainda está em crescimento, mas a mesma já reconheceu a utilização do meio 

virtual e percebe que suas características podem servir de ponte entre o fiel e a Igreja. 

Diante disso, este artigo fez-se necessário para analisar o novo rumo que Igreja 

começa a aderir dentro da comunicação.  Há de se realizar outros estudos referentes à 

Igreja Católica e a Internet, tomando como princípio a evolução dos relacionamentos 

pautados pela ferramenta do site. 
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