EVENTO DE EXTENSÃO DO CURSO DE TEOLOGIA

Título: Diálogo Teológico on-line
Resumo: O pontifício conselho para as comunicações sociais através da instrução Pastoral Aetateis
Novae, destacou já em 1992 que as mudanças que se dão hoje a partir das tecnologias de informação
e comunicações Sociais (TICS) implicam, mais que uma simples revolução técnica. Trata-se de uma
transformação inovadora em todos os campos da esfera social, desde a economia, a política, a
religião e as relações intersubjetivas. Com a mídia à serviço do homem, observa-se a fácil
apresentação constante das imagens e das ideias, assim como a sua rápida difusão, sem restrição
geográfica no planeta atingindo assim todas as camadas da sociedade. Este progresso das TICS,
destaca o documento, trazem consigo consequências simultaneamente positivas e negativas no
desenvolvimento psicológico, moral e social das pessoas, na estrutura e no funcionamento da
sociedade, na partilha de uma cultura com outra, na percepção e na transmissão dos valores, nas
ideias do mundo, nas ideologias e nas convicções religiosas. Esta revolução das tecnologias de
comunicação afeta, de igual modo, a percepção que se pode ter da Igreja, e contribui para a
modelação das próprias estruturas e funcionamento (Aetateis Novae, n. 4). Por isso, movidos por
estes desataques do documento, o presente projeto busca promover atividades de diálogos
teológicos desenvolvidas exclusivamente neste ambiente virtual, pois é da nossa convicção que a
“Igreja deve comunicar sempre a sua mensagem, de um modo adaptado à cada época, às culturas
das nações e aos vários povos” (A.N, n. 8). Estando hoje num contexto de pandemia da COVID 19,
Ela deve fazê-lo especialmente na e pela cultura dos novos meios de comunicação social, pois
possibilitam e facilitam o acesso aos fiéis em tempos de isolamento social. Além disso, por meio
delas, alcança-se um maior número de ouvintes, o que facilita uma maior difusão da mensagem
“kerigmática” que a Igreja anuncia. Baseando-nos nesses maios, o presente projeto visa promover
diálogos de cunho pastoral com objetivo de nos manter em sintonia com a Igreja nas diversas frentes
pastorais e com os fiéis de diversas comunidades das nossas dioceses.
Importa destacar que o presente projeto é promovido Diretório Acadêmico de Curso de Teologia em
desde o ano passado. As atividades aqui propostas, marcam a continuação do que já se encontra
registrado desde o ano passado sob o mesmo tema no GAP da Faculdade.

