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Entrevista

"Não há uma 
solução mágica  
para as fake news"
LUÍS ANTÓNIO SANTOS
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"«A verdade vos tornará livres» (Jo 8, 32). 
Fake news e jornalismo de paz"
Queridos irmãos e irmãs!

No projecto de Deus, a comunicação 
humana é uma modalidade essencial para 
viver a comunhão. Imagem e semelhança 
do Criador, o ser humano é capaz de 
expressar e compartilhar o verdadeiro, 
o bom e o belo. É capaz de narrar a sua 
própria experiência e o mundo, construindo 
assim a memória e a compreensão dos 
acontecimentos. Mas, se orgulhosamente 
seguir o seu egoísmo, o homem pode usar 
de modo distorcido a própria faculdade 
de comunicar, como o atestam, já nos 
primórdios, os episódios bíblicos dos 
irmãos Caim e Abel e da Torre de Babel (cf. 
Gn 4, 1-16; 11, 1-9). Sintoma típico de tal 
distorção é a alteração da verdade, tanto 
no plano individual como no colectivo. Se, 
pelo contrário, se mantiver fiel ao projecto 
de Deus, a comunicação torna-se lugar para 
exprimir a própria responsabilidade na 
busca da verdade e na construção do bem. 
Hoje, no contexto de uma comunicação 
cada vez mais rápida e dentro de um 
sistema digital, assistimos ao fenómeno das 
“notícias falsas”, as chamadas fake news: 
isto convida-nos a reflectir, sugerindo-
me dedicar esta Mensagem ao tema 
da verdade, como aliás já mais vezes o 
fizeram os meus predecessores a começar 
por Paulo VI (cf. Mensagem de 1972: “Os 
instrumentos de comunicação social ao 
serviço da Verdade”). Gostaria, assim, 
de contribuir para o esforço comum de 
prevenir a difusão das notícias falsas e para 
redescobrir o valor da profissão jornalística 
e a responsabilidade pessoal de cada um na 
comunicação da verdade.

1. Que há de falso nas  
“notícias falsas”?
A expressão fake news é objecto de 
discussão e debate. Geralmente diz respeito 
à desinformação transmitida on-line ou nos 
mass-media tradicionais. Assim, a referida 
expressão alude a informações infundadas, 
baseadas em dados inexistentes ou 
distorcidos, tendentes a enganar e até 
manipular o destinatário. A sua divulgação 
pode visar objetivos prefixados, influenciar 
opções políticas e favorecer lucros 
económicos.
A eficácia das fake news fica-se a dever, em 
primeiro lugar, à sua natureza mimética, 
ou seja, à capacidade de se apresentar 

como plausíveis. Falsas mas verosímeis, 
tais notícias são capciosas, no sentido 
que se mostram hábeis a capturar a 
atenção dos destinatários, apoiando-
se sobre estereótipos e preconceitos 
generalizados no seio de um certo tecido 
social, explorando emoções imediatas 
e fáceis de suscitar como a ansiedade, o 
desprezo, a ira e a frustração. A sua difusão 
pode contar com um uso manipulador das 
redes sociais e das lógicas que subjazem ao 
seu funcionamento: assim os conteúdos, 
embora desprovidos de fundamento, 
ganham tal visibilidade que os próprios 
desmentidos categorizados dificilmente 
conseguem circunscrever os seus danos.
A dificuldade em desvendar e erradicar 
as fake news é devida também ao facto 
de as pessoas interagirem muitas vezes 
dentro de ambientes digitais homogéneos 
e impermeáveis a perspectivas e opiniões 
divergentes. Esta lógica da desinformação 
tem êxito, porque, em vez de haver 
um confronto sadio com outras fontes 
de informação (que poderia colocar 
positivamente em discussão os preconceitos 
e abrir para um diálogo construtivo), corre-
se o risco de se tornar actores involuntários 
na difusão de opiniões tendenciosas e 
infundadas. O drama da desinformação é 
o descrédito do outro, a sua representação 
como inimigo, chegando-se a uma 
demonização que pode fomentar conflitos. 
Deste modo, as notícias falsas revelam a 
presença de atitudes simultaneamente 
intolerantes e hipersensíveis, cujo único 
resultado é o risco de se dilatar a arrogância 
e o ódio. É a isto que leva, em última 
análise, a falsidade.

2. Como podemos reconhecê-las?
Nenhum de nós se pode eximir da 
responsabilidade de contrastar estas 
falsidades. Não é tarefa fácil, porque 
a desinformação se baseia muitas 
vezes sobre discursos variegados, 
deliberadamente evasivos e subtilmente 
enganadores, valendo-se por vezes de 
mecanismos refinados. Por isso, são 
louváveis as iniciativas educativas que 
permitem apreender como ler e avaliar 
o contexto comunicativo, ensinando 
a não ser divulgadores inconscientes 
de desinformação, mas actores do seu 
desvendamento. Igualmente louváveis 
são as iniciativas institucionais e jurídicas 
empenhadas na definição de normativas 

que visam circunscrever o fenómeno, e ainda 
iniciativas, como as empreendidas pelas tech 
e media company, idóneas para definir novos 
critérios capazes de verificar as identidades 
pessoais que se escondem por detrás de milhões 
de perfis digitais.
Mas a prevenção e identificação dos 
mecanismos da desinformação requerem 
também um discernimento profundo e 
cuidadoso. Com efeito, é preciso desmascarar 
uma lógica, que se poderia definir como a “lógica 
da serpente”, capaz de se camuflar e morder em 
qualquer lugar. Trata-se da estratégia utilizada 
pela serpente – “o mais astuto de todos os 
animais”, como diz o livro do Génesis (cf. 3, 
1-15) – a qual se tornou, nos primórdios da 
humanidade, artífice da primeira fake news, 
que levou às trágicas consequências do pecado, 
concretizadas depois no primeiro fratricídio 
(cf. Gn 4) e em inúmeras outras formas de 
mal contra Deus, o próximo, a sociedade e a 
criação. A estratégia deste habilidoso “pai da 
mentira” (Jo 8, 44) é precisamente 
a mimese, uma rastejante e perigosa 
sedução que abre caminho no coração 
do homem com argumentações falsas 
e aliciantes. De facto, na narração do 
pecado original, o tentador aproxima-
se da mulher, fingindo ser seu 
amigo e interessar-se pelo seu bem. 
Começa o diálogo com uma afirmação 
verdadeira, mas só em parte: “É 
verdade ter-vos Deus proibido comer 
o fruto de alguma árvore do jardim?” 
(Gn 3, 1). Na realidade, o que Deus 
dissera a Adão não foi que não comesse 
de nenhuma árvore, mas apenas de 
uma árvore: “Não comas o [fruto] da 
árvore do conhecimento do bem e do 
mal” (Gn 2, 17). Retorquindo, a mulher 
explica isso mesmo à serpente, mas 
deixa-se atrair pela sua provocação: 
“Podemos comer o fruto das árvores  
do jardim; mas, quanto ao fruto da 
árvore que está no meio do jardim, 
Deus disse: «Nunca o deveis comer 
nem sequer tocar nele, pois, se o 
fizerdes, morrereis»” (Gn 3, 2-3). 
Esta resposta tem sabor a legalismo 
e pessimismo: dando crédito ao 
falsário e deixando-se atrair pela sua 
apresentação dos factos, a mulher 
extravia-se. Em primeiro lugar, dá 
ouvidos à sua réplica tranquilizadora: 
“Não, não morrereis”  (3, 4). Depois 
a argumentação do tentador assume 
uma aparência credível: “Deus sabe 
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que, no dia em que comerdes [desse 
fruto], abrir-se-ão os vossos olhos e sereis 
como Deus, ficareis a conhecer o bem e o 
mal”  (3, 5). Enfim, ela chega a desconfiar 
da recomendação paterna de Deus, que 
tinha em vista o seu bem, para seguir o 
aliciamento sedutor do inimigo: “Vendo 
a mulher que o fruto devia ser bom para 
comer, pois era de atraente aspecto (…) 
agarrou do fruto, comeu”  (3, 6). Este 
episódio bíblico revela assim um facto 
essencial para o nosso tema: nenhuma 
desinformação é inofensiva; antes pelo 
contrário, fiar-se daquilo que é falso produz 
consequências nefastas. Mesmo uma 
distorção da verdade aparentemente leve 
pode ter efeitos perigosos.
De facto, está em jogo a nossa avidez. As 
fake news tornam-se frequentemente 
virais, ou seja, propagam-se com grande 
rapidez e de forma dificilmente controlável, 
não tanto pela lógica de partilha que 
caracteriza os meios de comunicação social 
como sobretudo pelo fascínio que detêm 
sobre a avidez insaciável que facilmente 
se acende no ser humano. As próprias 
motivações económicas e oportunistas da 
desinformação têm a sua raiz na sede de 
poder, ter e gozar, que, em última instância, 
nos torna vítimas de um embuste muito 
mais trágico do que cada uma das suas 
manifestações: o embuste do mal, que se 
move de falsidade em falsidade para nos 
roubar a liberdade do coração. Por isso 
mesmo, educar para a verdade significa 
ensinar a discernir, a avaliar e ponderar 

pela verdade. A partir dos frutos, podemos distinguir a 
verdade dos vários enunciados: se suscitam polémica, 
fomentam divisões, infundem resignação ou se, em vez 
disso, levam a uma reflexão consciente e madura, ao 
diálogo construtivo, a uma profícua actividade.

4. A paz é a verdadeira notícia
O melhor antídoto contra as falsidades não são 
as estratégias, mas as pessoas: pessoas que, livres 
da ambição, estão prontas a ouvir e, através da 
fadiga de um diálogo sincero, deixam emergir a 
verdade; pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram 
responsáveis no uso da linguagem. Se a via de saída 
da difusão da desinformação é a responsabilidade, 
particularmente envolvido está quem, por profissão, 
é obrigado a ser responsável ao informar, ou seja, o 
jornalista, guardião das notícias. No mundo actual, 
ele não desempenha apenas uma profissão, mas uma 
verdadeira e própria missão. No meio do frenesim 
das notícias e na voragem dos scoop, tem o dever 
de lembrar que, no centro da notícia, não estão a 
velocidade em comunicá-la nem o impacto sobre 
a audience, mas as pessoas. Informar é formar, é 
lidar com a vida das pessoas. Por isso, a precisão das 
fontes e a custódia da comunicação são verdadeiros e 
próprios processos de desenvolvimento do bem, que 
geram confiança e abrem vias de comunhão e de paz.
Por isso desejo convidar a que se promova um 
jornalismo de paz, sem entender, com esta expressão, 
um jornalismo «bonzinho», que negue a existência 
de problemas graves e assuma tons melífluos. Pelo 
contrário, penso num jornalismo sem fingimentos, hostil 
às falsidades, a slogans sensacionais e a declarações 
bombásticas; um jornalismo feito por pessoas para 
as pessoas e considerado como serviço a todas as 
pessoas, especialmente àquelas – e no mundo, são a 
maioria – que não têm voz; um jornalismo que não 
se limite a queimar notícias, mas se comprometa na 
busca das causas reais dos conflitos, para favorecer a 
sua compreensão das raízes e a sua superação através 
do aviamento de processos virtuosos; um jornalismo 
empenhado a indicar soluções alternativas à escalada do 
clamor e da violência verbal.
Por isso, inspirando-nos numa conhecida oração 
franciscana, poderemos dirigir-nos, à Verdade em 
pessoa, nestes termos:

Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz.
Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação 
que não cria comunhão.
Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos.
Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs.
Vós sois fiel e digno de confiança;
fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo:
onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta;
onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia;
onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza;
onde houver exclusão, fazei que levemos partilha;
onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade;
onde houver superficialidade, 
fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros;
onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança;
onde houver agressividade, fazei que levemos respeito;
onde houver falsidade, fazei que levemos verdade.
Amen.

Vaticano, 24 de Janeiro – Memória de São Francisco de Sales – do ano de 2018.

os desejos e as inclinações que se movem 
dentro de nós, para não nos encontrarmos 
despojados do bem “mordendo a isca» em 
cada tentação.

3. “A verdade vos tornará livres” (Jo 
8, 32)
De facto, a contaminação contínua por 
uma linguagem enganadora acaba por 
ofuscar o íntimo da pessoa. Dostoevskij 
deixou escrito algo de notável neste 
sentido: “Quem mente a si mesmo e escuta 
as próprias mentiras, chega a pontos de 
já não poder distinguir a verdade dentro 
de si mesmo nem ao seu redor, e assim 
começa a deixar de ter estima de si mesmo 
e dos outros. Depois, dado que já não tem 
estima de ninguém, cessa também de amar, 
e então na falta de amor, para se sentir 
ocupado e distrair, abandona-se às paixões 
e aos prazeres triviais e, por culpa dos seus 
vícios, torna-se como uma besta; e tudo 
isso deriva do mentir contínuo aos outros e 
a si mesmo”  (Os irmãos Karamazov, II, 2).
E então como defender-nos? O antídoto 
mais radical ao vírus da falsidade é deixar-
se purificar pela verdade. Na visão cristã, 
a verdade não é uma realidade apenas 
conceptual, que diz respeito ao juízo sobre 
as coisas, definindo-as verdadeiras ou 
falsas. A verdade não é apenas trazer à luz 
coisas obscuras, “desvendar a realidade”, 
como faz pensar o termo que a designa 
em grego: aletheia, de a-lethès, “não 
escondido”. A verdade tem a ver com a vida 
inteira. Na Bíblia, reúne os significados de 
apoio, solidez, confiança, como sugere a 
raiz ‘aman (daqui provém o próprio Amen 
litúrgico). A verdade é aquilo sobre o qual 
nos podemos apoiar para não cair. Neste 
sentido relacional, o único verdadeiramente 
fiável e digno de confiança sobre o qual se 
pode contar, ou seja, o único “verdadeiro” é 
o Deus vivo. Eis a afirmação de Jesus: “Eu 
sou a verdade” (Jo 14, 6). Sendo assim, o 
homem descobre sempre mais a verdade, 
quando a experimenta em si mesmo como 
fidelidade e fiabilidade de quem o ama. 
Só isto liberta o homem: “A verdade vos 
tornará livres” (Jo 8, 32).
Libertação da falsidade e busca do 
relacionamento: eis aqui os dois ingredientes 
que não podem faltar, para que as 
nossas palavras e os nossos gestos sejam 
verdadeiros, autênticos e fiáveis. Para 
discernir a verdade, é preciso examinar 
aquilo que favorece a comunhão e promove 
o bem e aquilo que, ao invés, tende a isolar, 
dividir e contrapor. Por isso, a verdade não 
se alcança autenticamente quando é imposta 
como algo de extrínseco e impessoal; mas 
brota de relações livres entre as pessoas, na 
escuta recíproca. Além disso, não se acaba 
jamais de procurar a verdade, porque algo 
de falso sempre se pode insinuar, mesmo 
ao dizer coisas verdadeiras. De facto, uma 
argumentação impecável pode basear-se 
em factos inegáveis, mas, se for usada para 
ferir o outro e desacreditá-lo à vista alheia, 
por mais justa que apareça, não é habitada 
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de Notícias e, nos dias em que 
trabalhou no Serviço Mundial 
da BBC, correspondente 
do Diário de Notícias em 
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O mestrado em Política Internacional 
e o doutoramento em Ciências da 
Comunicação ajudam-no a ler o 
mundo e a transmitir aos alunos 
um olhar crítico. E foi com esse 
olhar que falou sobre as fake news 
e o “jornalismo de paz” pedido pelo 
Papa Francisco na mensagem do Dia 
Mundial das Comunicações Sociais de 
2018.

AS 'FAKE NEWS' TORNARAM-SE POPULARES DEPOIS 
DA ELEIÇÃO DE DONALD TRUMP PARA A CASA 
BRANCA, NO FINAL DE 2016. MAS É INCORRECTO 
PENSAR QUE ESTAS NASCERAM AÍ, CERTO?

Sim. Há um investigador muito 
reputado que diz que devíamos 
deixar de usar completamente 
esta expressão. Porque ela ganhou 
uma carga tão estranha e tão ligada a 
um determinado momento que leva 
as pessoas precisamente a essa ideia 
de que é uma coisa nova, uma coisa 
muito perigosa que nunca tivemos 
antes. E tudo isto é completamente 
errado. A ideia que parte do discurso 
que produzimos é verdade, parte é só 
um bocado verdade e outro bocado 
não tão verdade e que parte é falso 
deve ter a idade da humanidade. Não 
há nada de novo aqui. A primeira 
coisa que devemos fazer é pôr de 
lado esta expressão, porque ela 
está contaminada por uma série de 
presunções que são todas elas fake, o 
que é curioso.

ENTÃO QUE EXPRESSÃO SERIA MELHOR USAR? 
NOTÍCIAS FALSAS? MENTIRAS?
Eu nem diria notícias falsas porque 
no pacote das fake news nós temos 
rumores, temos sugestões de alguma 
coisa, temos más leituras de eventos 
ou de documentos, temos textos 
que são concebidos para servir uma 
determinada estratégia e depois 
podemos ter, de facto, textos que 
são completamente falsos, de forma 
totalmente deliberada. Há este 
espectro muito grande que vai do 
erro – ingénuo, por vezes – à acção 
deliberada, e tudo isto é metido no 
mesmo pacote. É curioso usar-se o 
caso de Trump porque ele também 

não é o primeiro nos Estados Unidos 
a usar as redes sociais para tirar 
delas vantagem eleitoral. O primeiro 
foi Barack Obama e com grande 
sucesso. Não ajuda a perceber o 
problema encostá-lo só a uma origem. 
É muito mais sério, grave e profundo 
do que isto, infelizmente. E uma outra 
coisa: não vai embora.

NA MENSAGEM DO DIA MUNDIAL DAS 
COMUNICAÇÕES SOCIAIS, O PAPA FRANCISCO FALA 
DE “MOTIVAÇÕES ECONÓMICAS E OPORTUNISTAS” 
PARA ESTA “DESINFORMAÇÃO”. HÁ UM PRINCIPAL 
CULPADO NESTE FENÓMENO OU ISTO DEVE-SE A 
UMA CONJUGAÇÃO DE FACTORES?
É uma conjugação de factores. 
A mensagem do Papa tem muita 
pertinência e ele mostra-se “contra 
o exagero que leva a discursos 
intolerantes e hipersensíveis”. Ele 
admite que essas pressões estão lá e 
aquilo que sugere que os jornalistas 
façam é comportarem-se de forma 
mais responsável – ele fala em 
“exprimir a responsabilidade” e 
em “busca de relacionamento”. 
Portanto, ele procura que os 
jornalistas reassumam o papel 
de intermediação que eventualmente 
perderam nos últimos cinco ou dez 
anos. Imagino que muitos jornalistas 
gostassem de reassumir esse papel, 
mas eu temo que o caminhar 
desta evolução tecnológica e a 
disponibilidade destas plataformas 
aceleradas resulte num lugar 
diferente para o jornalismo desse 

lugar. Dito isto, também me parece 
que a mensagem do Papa é dirigida 
a uma comunidade específica mas 
também a toda a gente. Quando ele 
fala em “exprimir responsabilidade”, 
penso que não está a falar apenas 
para os jornalistas, mas para todos 
nós. Porque se todos exprimirmos 
mais responsabilidade, todos vamos 
contribuir para que haja menos 
discursos intolerantes.

A COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA É UMA RAZÃO PARA 
ISTO SER TÃO EFICAZ?
Se nós pensarmos na retórica que 
foi produzida nos últimos anos 
na península da Coreia e observarmos 
aquele momento extraordinário 

 “Temos que ser 
conscientes 
das escolhas 
da nossa 'dieta 
informativa'”

Essa ideia de que 
é uma coisa nova, 
uma coisa muito 
perigosa que 
nunca tivemos 
antes, é errada.
Não há nada de 
novo aqui.



5ENTREVISTAIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2018

de início, esperamos todos, de 
reconciliação, percebemos que dois 
seres humanos em relação conseguem 
ter um comportamento muito 
mais distante desse antagonismo 
“intolerante e hipersensível” de que 
o Papa fala. É uma das debilidades 
desta relação através de texto escrito 
que as redes sociais promovem. Ou 
seja, para nos afirmarmos temos 
que tornar o nosso discurso mais 
forte, mais estanque. O extremar do 
discurso é um efeito colateral das 
pessoas comunicarem à distância. 
Nós, quando comunicamos em 
presença, também comunicamos 
com o corpo. Se estivermos a falar de 
actores que usam estas ferramentas 
de forma estratégica, por um lado 
a responsabilidade é maior, mas a 
ausência destas amarras às vezes 
torna a necessidade de recolher 
clientes, angariar votos ou atenção 
muito mais forte do que qualquer 
reflexão moral sobre o que estamos a 
fazer.

O USO DAS FERRAMENTAS É, TAMBÉM, EXPLICAÇÃO 
DO FENÓMENO?
Eu diria que parte está na facilidade 
de uso das ferramentas e parte 
está certamente no seu modelo de 
negócio – porque ele assenta no 
nosso envolvimento na plataforma 
e, quanto mais nos envolvermos, 
melhor para a plataforma. O facto 
de o jornalismo ter perdido, junto 
das suas audiências, esse lugar 
de fonte preferencial onde se vai 
buscar conteúdos também é parte 
do problema. São várias coisas a 
convergir para explicar o sucesso 
disto. O sucesso é fulminante. Daí 
a preocupação do Papa, porque se 
apercebe, por um lado, da debilidade 
do jornalismo no presente, das 
fragilidades da profissão e, por 
outro, do potencial indigno destas 
actividades nestas plataformas.

FALOU NA PERDA DO JORNALISMO COMO FONTE 
FIDEDIGNA COMO SENDO UM DOS FACTORES. 
PORQUE É QUE O JORNALISMO PERDEU ESSE LUGAR?
Aí também as justificações são 
muitas. Parte delas têm que ver com o 
exercício profissional do jornalismo, 
parte delas têm que ver com o facto 
destas plataformas darem a todos 
nós a oportunidade de criarmos 
objectos de comunicação. Mas parte, 
acho eu, está também ancorada no 
modelo de negócio que o jornalismo 
desenvolveu para si próprio e que, ao 
longo destas últimas décadas entrou 
em quebra, desequilibrando os pratos 
de uma balança entre os interesses 
editoriais e comerciais que sempre 
existiu nas empresas jornalísticas. 
Hoje em dia os interesses comerciais 
são mais fortes do que os editoriais 

intervenientes e que não exerçamos 
com consciência o acto de dar a 
quem nos lê, ouve ou vê uma ideia 
o mais abrangente possível daquele 
problema. Acho que não é fazer de 
conta que o problema não existe. 
É falar com consciência de que o 
problema existe.

COMO É QUE SE PODEM COMBATER AS FAKE NEWS?
De várias formas e não acredito que 
nenhuma delas seja, sozinha, eficaz. 
É um esforço comum, é um esforço 
de todos. Não há maneira de isto 
ser feito só com os políticos, com 
regulação, ou só pelos jornalistas 
com melhor jornalismo, o que quer 
que isso possa significar, ou só pelos 
cidadãos. Não acho que haja assim 
uma solução mágica. O jornalismo 
vai ter que fazer outras coisas para 
além de dar as notícias, mas com 
responsabilidade, com trabalho 
transparente, honesto. Acho que 
isso é possível. Não falo da verdade, 
porque é uma espécie de ideal que 
está lá longe, e imagino que no seu 
íntimo os jornalistas procurem isso, 
mas é uma realidade fugidia. Por 
outro lado, acho que da parte dos 
cidadãos tem que haver alguma 
responsabilidade. Nós temos que ser 
conscientes das escolhas da nossa 
“dieta informativa”. E devíamos 
valorizar mais o que temos, porque 
às vezes achamos que esta vida está 
cá e vai estar cá sempre. Se não 
nos responsabilizamos todos por 
ter um jornalismo que nos ajude 
a manter a democracia, depois ao 
fim não podemos levantar as mãos 
para o céu. Porque não vai haver 
resposta do Céu para este problema. 
Este problema é nosso e diz o Papa 
Francisco que somos nós que o 
temos que resolver cá em baixo.

ALGUNS PAÍSES ESTÃO A TOMAR INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS POR CAUSA DESTE PROBLEMA. NÃO 
HÁ O RISCO DESTAS INICIATIVAS DANIFICAREM A 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO?
Em primeiro lugar, eu acho que o 
discurso de um número substancial 
de políticos sobre estas questões, 
é um discurso hipócrita. Não há 
outra maneira de dizer isto. Nada 
disto é surpresa para os políticos 
porque muitos deles utilizam estas 
ferramentas há muitos anos para seu 
benefício próprio. Eles sabem muito 
mais do que o que estão a dar a ideia 
de que sabem sobre o assunto. E se 
não sabem, deviam saber. Depois, 
sim, já há um caso, na Malásia, 
de aprovação de uma lei contra as 
notícias falsas e que já teve uma 
condenação. E tanto na Turquia como 
na Hungria os governantes estão 
sempre a falar das notícias falsas. Eu 
vejo com muita preocupação e acho 

que os cidadãos deveriam ver com 
muita preocupação este discurso 
político. Nós podemos ter aqui a 
criação de mecanismos de controlo 
do discurso público. Basta que a 
lei seja suficientemente ambígua 
na definição do que são notícias 
falsas para que, daqui em diante, 
se alguém falar contra um acto 
do governo – exercendo o seu 
direito de cidadania e liberdade 
de expressão – veja, por artes 
mágicas, aquele seu discurso 
enquadrado por uma lei de 
notícias falsas e seja condenado. 
Ora, eu não quero viver num 
país assim. A liberdade de 
expressão existe, está garantida 
na Constituição de muitos países, 
felizmente, mas tem sempre algum 
enquadramento legal. Eu tenho 
liberdade de expressão, mas eu 
não tenho liberdade de insultar 
uma pessoa. E a mim também 
me parece que eles estão a fazer 
um esforço muito maior para 
controlar o discurso do que para 
controlar as plataformas onde ele 
é disseminado. Parece-me que há 
um desequilíbrio. Tanta atenção 
ao discurso e nenhuma atenção às 
máquinas que ganham dinheiro 
com o discurso? Parece-me 
bizarro. 

TUDO ISTO TORNA O JORNALISMO MAIS 
RELEVANTE E MAIS NECESSÁRIO?
Nunca o jornalismo, nos últimos 
20 ou 30 anos, me pareceu tão 
importante. Um jornalismo 
que se aproxima das pessoas, 
a “cultura do encontro”, diz 
o Papa Francisco em 2014; 
o jornalismo, em busca da 
sobrevivência financeira deu 
passos genericamente no sentido 
do afastamento das pessoas e eu 
acho que agora tem de dar passos 
de aproximação às pessoas. Eu 
acho que o jornalismo pode mais. 
Falando dos temas 'duros' pode 
dedicar-se mais às histórias de 
pessoas. Há exemplos muito 
interessantes de pessoas que 
dedicam a vida inteira ao serviço 
dos outros ou que deram início a 
uma actividade fantástica e que 
nunca têm espaço nos chamados 
média tradicionais. É necessário 
olhar de novo para as leis que 
regulam o sector, procurar outro 
enquadramento mais favorável 
à emergência de projectos 
jornalísticos mais locais que dêem 
expressão a estas histórias. Não é 
preciso subsídios, é só preciso dar 
às pessoas as condições para elas 
se exprimirem. E depois, como 
nós percebemos, as comunidades 
organizam-se e as coisas 
acontecem.

Nunca o jornalismo 
me pareceu tão 

importante

em muitas empresas. E isso separou 
a profissão e o exercício dela, em 
muitas circunstâncias, de uma coisa 
para a qual o Papa também chama a 
atenção: o jornalismo "por pessoas e 
para as pessoas", "especialmente as 
que não têm voz”. Há excepções, e há 
profissionais excelentes em Portugal 
e em muitos países, mas eu não estou 
a falar deles nem do seu trabalho, 
eu estou a falar do espaço em que 
esses profissionais vivem – e temo 
que nós tenhamos evoluído para uma 
situação em que o jornalismo sente 
a necessidade de fazer menos este 
jornalismo de pessoas e para pessoas.

ENTÃO O JORNALISMO NÃO DÁ ESPAÇO ÀS 
PESSOAS?
Nós vemos muito pouco presente 
no nosso espaço mediático os que 
não têm voz. E eu acho que esta 
ideia é uma ideia muito forte, muito 
responsabilizadora, mas que magoa. 
Porque em contraste com a verdade, 
magoa. Quando o Papa fala nisto 
há uma outra mensagem que ele 
passa, que está presente em muito 
do discurso do Papa Francisco: o 
jornalismo deve participar neste 
esforço não de ajuda, mas de serviço. 
Um grande banco, uma grande 
empresa, um político de um grande 
partido, se não tiver o jornalismo, 
consegue muito bem comunicar com 
as suas audiências. Até talvez de 
forma mais eficaz. Uma pessoa frágil, 
um elemento frágil da sociedade, 
não tem outra voz. Se não for o 
jornalismo, estas pessoas não têm 
outra voz, ninguém mais as ouve.

ESTE O JORNALISMO PARA AS PESSOAS, O 
"JORNALISMO DE PAZ" DE QUE O PAPA FRANCISCO 
FALA, É O JORNALISMO IDEAL?
Tenho alguma relutância em aceitar 
que exista esse lugar ideal, seja 
para o que for. É curioso que o Papa 
Francisco, tanto na mensagem de 
2014 como na de 2017 e na deste 
ano, sempre que faz considerações, 
introduz uma espécie de parêntesis 
também. Por exemplo, em 2014 fala 
muito do jornalismo mais positivo, a 
falar menos das coisas negativas, mas 
diz que isso não deve ser confundido 
com um jornalismo subserviente. 
Falar das coisas complicadas não 
significa que não as tratemos 
com dignidade e respeito pelos 
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domingo
de pentecostes

CONCRETIZAÇÃO: Durante este percurso pascal, vamos continuar a abrir as 
caixas dos pesos de que nos libertámos na Quaresma e, assim, colocar pés 
a caminho no anúncio feliz da presença e da acção de Cristo Ressuscitado 
na comunidade dos seus discípulos, com a ajuda de “calçado apropriado” 
à mensagem de cada Domingo. Antes da Liturgia da Palavra, após a leitura 
de uma pequena introdução, abrimos a caixa “RESSENTIMENTO” e de lá 
retiramos umas SAPATILHAS.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Abri os corações..., J. Santos (NRMS 35)
— apres. dons: Enviai, Senhor, o vosso Espírito, M. Faria (NRMS 2 - I)
— Comunhão: O Espírito do Senhor encheu a terra inteira, M. Simões (NRMS 9 - II)
— Final: Rainha dos céus, alegrai-vos, F. Silva (NRMS 17)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias da solenidade do Pentecostes 
(Missal Romano, p. 389).
— prefácio: Prefácio próprio (Missal Romano, p. 390).
— oração eucarística:  Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529-535).
— Bênção solene: Bênção solene para o Espírito Santo (Missal Romano, p. 
559).

Viver na Esperança
Estou revestido do Espírito de Deus, mas, muitas vezes, parece que deixei 
que Ele adormecesse em mim. É necessário reavivar o Espírito de Deus  
que está em nós. Irei pôr um dos dons que Deus me deu a render: cantar, 
ler, ensinar, organizar, limpar, adornar, corrigir, animar? Descobrirei em  
mim um novo dom com o qual “incendiarei” o mundo à minha volta 
durante este ano.

“OS DISCÍPULOS FICARAM CHEIOS DE 
ALEGRIA AO VEREM O SENHOR.”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 2, 1-11 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a forte rajada de 
vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie 
de línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos 
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito 
lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes 
de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se 
e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e 
maravilhados, diziam: “Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que 
os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes 
da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, 
do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como 
prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de 
Deus”. 

salmo responsorial Salmo 103 (104)
Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito  
e renovai a face da terra. 
Ou: Mandai, Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra.  
Ou: Aleluia.

LEITURA II 1 Cor 12, 3b-7.12-13
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Ninguém pode dizer “Jesus é o Senhor” a não ser pela acção do Espírito Santo. 
De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade 
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus 
que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem 
comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros e todos os membros, 
apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na 
verdade, todos nós – judeus e gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos nos foi dado a beber um único 
Espírito. 

EVANGELHO Jo 20, 19-23  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde 
os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio 
deles e disse-lhes: “A paz esteja convosco”. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: “A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós”. Dito isto, 
soprou sobre eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os 
pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos”.

itinerário ATITUDE: Caminhar.
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elementos celebrativos a destacar
DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Na solenidade do Pentecostes, a Igreja nascente apresenta-se receptiva 
ao Espírito e com força para sair a anunciar.
A nossa esperança deve estar vinculada a este momento, em que 
encontramos o sinal visível de que o Espírito Santo nos acompanha e 
nos guia como Igreja.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Introdução à Liturgia da Palavra
[Admonição] Diz-nos o ditado que sozinho corres mais rápido, 
mas em conjunto consegues ir mais longe. O acidente mais grave 
que podemos ter é ficar esbarrados na arrogância racionalista, na 
autossuficiência espiritual ou na misericórdia camuflada. O Espírito 
Santo surge, assim, como um seguro contra todos os riscos neste 
caminho pascal. E porque queremos caminhar o mais longe possível, 
colocamos hoje estas sapatilhas como compromisso do envio que o 
Senhor Jesus nos fará. Um caminho que será feito em comunidade 
e acompanhado pelo Espírito Santo, o Espírito que nos liberta do 
ressentimento, que nos segura com o elo da esperança e que nos 
revela o sentido mais profundo da vida humana!

2. Proclamação da Palavra 
[Primeira Leitura] A qualidade desta proclamação terá que ser 
preocupação prioritária. Lida com fôlego e dinamismo, terá uma 
força simbólica real.  
[Segunda Leitura] O leitor tentará fazer aparecer a construção 
simétrica das frases:
. “Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo”;
. “Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo”;
. “Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em 
todos”.
Dever-se-á ter todo o cuidado em fazer sobressair as oposições, 
sobre as quais se desenvolve a segunda parte do texto:
. “diversas operações ... um só corpo”;
. “Todos ... um só corpo... um único Espírito”.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. Para se tornar cristão, ninguém deve ser espoliado da própria 
cultura: nem os africanos, nem os europeus, nem os sul-americanos, 
nem os negros, nem os brancos; mas todos são convidados, com as 
suas diferenças, a acolher esse projecto libertador de Deus, que faz 
os homens deixarem de viver de costas voltadas, para viverem no 
amor.  
. Os “dons” que recebemos não podem gerar conflitos e divisões, 
mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência 
comunitária.
. As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo 
Espírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro 
inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em 
amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e 
humilde… É Ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias 
e fracassos, derrotar o cepticismo e a desilusão, reencontrar a 
orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, 
sonhar com um mundo novo.

O Espírito do Senhor encheu a terra inteira; 
Ele, que abrange o universo, conhece toda a palavra. Aleluia. 
Sabedoria 1, 7

A solenidade do Pentecostes (Ano B) é a plenitude da Páscoa. O quinquagésimo 
dia expressa a plenitude do tempo, o primeiro dia depois do resultado de sete 
vezes sete que simboliza essa plenitude. O último dia Pascal une-se ao primeiro 
para fazer deste tempo um único dia, o grande dia que abrange o universo e dá 
sentido à nossa fé. O Espírito Santo é palavra fecunda para a terra inteira e para 
o crente, em particular. “Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito 
Santo” (Alegrai-vos e Exultai — Exortação Apostólica sobre o chamamento à 
santidade no mundo actual, 34).

“Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor”
O Filho de Deus feito homem deixou bem patente a vontade do Pai em estar 
(sempre) activamente presente na vida humana. Mais ainda, fez a promessa do 
Espírito Santo como uma prenda que contém a eternidade futura. Eis o dia em 
que celebramos a entrega solene dessa prenda!
Jesus Cristo ressuscitado volta aos seus discípulos, transmite-lhes a paz, liberta-
os do medo, enche-os de alegria, infunde neles o Espírito Santo, envia-os a 
continuar a sua missão. Uma grande conversão: a passagem do medo à alegria. 
O evangelista indica que os discípulos estavam com medo, mas a presença do 
Ressuscitado transforma-os: “Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor”.
O medo paralisa. A alegria é dinâmica. O Espírito Santo leva à plenitude 
o dinamismo da obra iniciada por Deus com a nossa concepção no ventre 
materno. E nós recebemos o encargo de assumir o dinamismo da vida conforme 
a vontade divina, ou seja, progredir no caminho da santidade. Este “é uma 
fonte de paz e alegria que o Espírito nos dá” (Alegrai-vos e Exultai, 164). Não te 
esqueças: “tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade e, no 
fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida” (Alegrai-vos e Exultai, 15).
O Espírito Santo dá-nos a alegria de pertencer ao projecto salvífico de Deus, um 
projecto aberto ao futuro, carregado de esperança. “Ser cristão é «alegria no 
Espírito Santo» (Romanos 14, 17) […] Se deixarmos que o Senhor nos arranque 
da nossa concha e mude a nossa vida, então poderemos realizar o que pedia São 
Paulo: «Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo o digo: alegrai-vos!»” (Alegrai-
vos e Exultai, 122).

“Sapatilhas”
Henri Bergson escreveu que “a alegria anuncia sempre que a vida venceu, que 
ganhou espaço, que alcançou uma vitória: toda a grande alegria tem um acento 
triunfal. (…) Onde houver alegria, há criação. Quanto mais rica for a criação, 
mais profunda é a alegria” (“A evolução criadora”). Ao terminar o itinerário 
iniciado no tempo quaresmal, somos desafiados a calçar as ‘sapatilhas’ que dão 
melhor capacidade para percorrer todos os lugares com passos de esperança que 
testemunham a vitória da vida, a alegria.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

REFLEXÃO
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     Livraria Diário do Minho

€
PVPO livro "É possível renovar a Igreja? Sim, é possível!" 

aborda questões que parecem pertinentes nos dias de 
hoje. O autor, o Pe. Albano Nogueira, faz não só reflexões 
teóricas como propostas muito concretas para "passar 
das palavras à acção", fazendo um percurso de renovação 
dos cristãos e das paróquias. A formação profunda de um 
grupo de doze leigos em cada paróquia, à semelhança dos 
doze apóstolos, com formação contínua e prolongada, 
para que possam, juntamente com os párocos, tornar-se 
pilares ou alicerces da pastoral paroquial, é um dos meios 
para atingir o objectivo proposto pelo autor. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 10 a 17 de Maio de 2018.

albano  
sousa  
nogueira

é possível 
renovar as 
paróquias?
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O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
Rosa e Amândio Cruz, coordenadores da Pastoral 
Familiar. 

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

A Associação de Festas de São João de 
Braga, está a desafiar os bracarenses, 
pelo quinto ano consecutivo, a 
contribuírem activamente para o 
sucesso das maiores festas sanjoaninas 
do país, que este ano acontecem de 14 
a 24 de Junho, através do programa de 
voluntariado do São João de Braga. As 
inscrições já estão abertas e podem ser 
realizadas até ao dia 31 de Maio.
Com o objectivo de explicar, na 
íntegra, o funcionamento do programa 
de voluntariado do São João de Braga 
2018, a Associação de Festas promove 

no dia 4 de Junho uma formação 
direccionada aos voluntários 
inscritos. 
As inscrições para o programa de 
voluntariado 2018 estão disponíveis 
através do site oficial do São João de 
Braga: saojoaobraga.pt. A organização 
disponibiliza o endereço voluntarios@
saojoaobraga.pt para esclarecimentos 
e informações sobre o voluntariado. 
Em 2017 o programa de voluntariado 
sanjoanino contou com a participação 
de 70 voluntários que prestaram apoio 
à organização.

Inscrições para o voluntariado do São João de 
Braga estão abertas até ao final do mês 11.05.2018

XXX JORNADAS TEOLÓGICAS
21h00 / Espaço Vita

NOITE DE SERENATAS
21h00 / Largo do Paço

O CESM (Centro Espírito Santo e 
Missão), no Seminário da Silva, em 
Barcelos, encontra-se a promover a 
recolecção do Pentecostes para este 
ano. O encontro, “aberto àqueles que 
gostariam de fazer uma paragem 
e preparar melhor a celebração da 
grande festa do Espírito Santo”, 
realiza-se no dia 12 de Maio e tem 
início marcado para as 09h30. 

A inscrição pode ser realizada até 
dia 09 de Maio e tem um custo de 
10€ que incluem almoço e café. 
Para mais informações e inscrições, 
encontram-se disponíveis os 
seguintes endereços electrónicos: 
silvacesm@gmail.com e  
cesm@espiritanos.pt.
O padre Pedro Fernandes, CSSp, 
será o orientador da recolecção.

CESM promove Recolecção do Pentecostes

12.05.2018
RECOLECÇÃO DO PENTECOSTES
09h30 / Seminário da Silva (CESM)


