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Introdução 
 
 
Liturgia e novas tecnologias! 
Convivemos com as duas realidades! Naturalmente participamos na liturgia e 
habitamos o ambiente das novas tecnologias…  
 
Assim, num ambiente preenchido pela comunicação que as tecnologias 
possibilitam, como enquadrar a liturgia? E que contributo oferecem as 
tecnologias da comunicação à liturgia, a quem celebra, à comunidade que 
celebra? Que comunicação acontece numa liturgia? E que liturgia é possível 
acontecer na comunicação, nas tecnologias? 
Na liturgia e nas tecnologias acontece comunicação, partilha, relação. As duas 
realidades são feitas de sinais, símbolos, palavras, gestos, silêncios; precisam de 
um “eu” e um “tu”, de um grupo, de uma comunidade… Muitos pontos em 
comum, que interessa descobrir e depois criar sintonias entre eles. São precisos 
os contributos das duas partes, específicos, por certo, tanto de quem celebra e 
de quem comunica. 
A liturgia a acontecer no ambiente mediático e as tecnologias amigas do ato 
litúrgico… Assim tem de ser naturalmente!  
 
No contributo que me desafiaram a dar ao tema, a acentuação foi colocada numa 
análise a partir da comunicação, das tecnologias da comunicação. E será esse o 
ponto de partida, não só para falar de comunicação, mas também de liturgia. 
Perdoem-me se nem sempre as palavras ou as denominações não 
corresponderem exatamente à terminologia litúrgica… Prometo não dizer 
“celebrar a homilia”, referir-me à “bengala” do padre ou defender a tese do 
fotógrafo que pede ao sacerdote a “repetição” da cena por não ter conseguido 
todos os disparos da máquina fotográfica… Situações que infelizmente se 
repetem na comunicação da liturgia, e que interessa combater não com 
afastamentos recíprocos, mas com a proximidade… Até porque comunicar é 
fazer-se próximo1 e crescem teorias e experiências que confirmam as 
“convergências entre o ritual sagrado e o ritual mediático, onde a expressão é 
muito mais que um simples aglomerado de palavras”2. Mais do que remexer em 
acontecimentos passados, interessa encontrar pontos de convergência, natural e 
necessária. Por isso, na intervenção que proponho os exemplos serão poucos, 

                                                      
1 Cf. Papa Francisco, Comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro, Mensagem 
para o XLVIII Dia Mundial das Comunicações Sociais. 
2 A. Rego e  P. Rocha, A Ilha e o Verbo, A Ilha e o Verbo – Dos Vulcões da Atlântida à Galáxia 
Digital, Lisboa, Paulinas 2014, 248 
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antes a procura de atitudes convergências e a reunião de orientações a partir de 
estudos do tema e também de experiências já testadas. 
 
Nesta apresentação, vou propor uma análise à presença de ferramentas de 
comunicação na liturgia, procurando respostas para duas questões: 
 
- Que liturgia é possível acontecer nos media? 
- Como transmitir atos litúrgicos através dos media? 
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1 
Comunicação na liturgia 

 
Comunicação na liturgia é o tema deste Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, 
analisado nestes dias em diferentes perspetivas, sempre na convicção de que o 
que acontece em liturgia é comunicação.  
Espero acrescentar ideias a este debate partindo das ferramentas de 
comunicação, para analisar presenças e interferências que começaram há muito 
tempo e encontram agora nas redes sociais os últimos parceiros, dizem uns, ou 
possíveis ameaças, podem considerar outros, para comunicar a liturgia. 
 
1.1 O microfone 
Comecemos por nos fixar no microfone e no que ele significou de mudança na 
liturgia. Antes do microfone, a liturgia descobria-se como um ambiente, feito de 
cores, cheiros, objetos movimentos e palavras. O ambiente litúrgico acontecia 
através de um todo, um contexto, sons de diferentes recantos da assembleia. A 
chegada do microfone coloca a centralidade na palavra dita por uma pessoa, o 
presidente da celebração normalmente.  
 
Com o microfone, a liturgia centraliza-se numa “bolha de som”, na expressão de 
MacLuhan, canadiano que estudou o impacto das tecnologias no ambiente 
litúrgico, ainda nos anos 703. Antes, e ainda no tempo do latim, existia uma 
distância entre quem dizia e quem ouvia, onde outros elementos e sons 
acabavam por preencher o decurso da liturgia. Ao tornar a palavra próxima de 
todos os participantes, quem diz, o presidente da celebração nomeadamente, 
está em toda a parte e sempre em relação direta e próxima com quem participa. 
Perde-se é a relação da pessoa com a sua voz, com o que diz, esquecendo-se 
muitas dimensões sensoriais para acentuar a auditiva. E acentua-se a valorização 
da palavra, a sagrada e a ritual, secundarizando por vezes gestos distantes da 
vista. 
 
Assim aconteceu na liturgia e nos demais usos do microfone. 
"O microfone é o instrumento básico do cantor, não a voz” (Frank Sinatra) 
Afirmam os seus biógrafos que Sinatra aprendeu a cantar para o microfone… 
Mesmo sendo uma ferramenta dos anos 20, não estava explorado… "Muitos 
cantores nunca compreenderam que um microfone é o seu instrumento", 
escreveu. O microfone permitia-se cantar sem esforço e explorar subtilezas da 
voz que seriam impossíveis de outra forma. 
 

                                                      
3 MacLuhan, La luce e il mezzo, 128  
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O microfone marca assim um impacto causado pelas tecnologias da comunicação 
na liturgia. E depois da amplificação sonora no templo, no local da celebração, 
chegam cada vez mais desenvolvimentos à amplificação desse mesmo som por 
muitos outros espaços e tempos. E agora com mais uma novidade: em causa não 
está só o transporte do que uma pessoa diz numa celebração litúrgica, seja na 
leitura da Palavra, na sua explicação e posterior celebração; hoje é possível o 
movimento inverso, é possível que quem assiste em qualquer ponto do mundo 
seja também “participante”, porque pode interagir (o que analisaremos daqui a 
pouco). 
 
1.2 O dizer 
Antes, outro aspeto. O dizer. 
O dizer foi e é cuidado em cada tempo. Não me refiro a artes de retórica, mas a 
linguagens e a estratégias no uso das linguagens. Um tema que poderá ser 
particularmente pertinente tendo em conta que em causa está a comunicação de 
um ato litúrgico, repleto de palavras, sinais e símbolos que fazem parte de um 
grupo e podem não ser compreendidos por muitos ouvintes. 
Coloquemo-nos em contextos antípodas: 
 
Num ambiente litúrgico podemos dizer “vou rezar” e logo se imagina o local da 
oração, o que se reza àquela hora e até o estilo do orante. Se virmos um código 
como este, recebido através de uma mensagem 

 estaremos a dizer a mesma coisa? 
Provavelmente sim…  
É uma nova linguagem, o “emoji”. 
Estaremos mais familiarizados com “smiles” e corações partidos. Mas estamos 
diante de um novo código linguístico.  
O jornal Expresso deste fim-de-semana, dia 24 de julho, fala de uma nova 
linguagem universal, com livros escritos apenas com estes sinais, que, confesso, 
não considero mais do que divertidos… Mas parecem acrescentar emoção à 
escrita, mais emoção do que os sinais de pontuação… 
 
Acredito que estamos diante de um ensaio. Mas também verifico que a troca de 
mensagens, não só entre adolescentes ou jovens, acontece com estes códigos 
(custa ainda chamar linguagem, homologada…) 
 
E se relacionarmos esta linguagem com mensagens e momentos litúrgicos? 
Poderemos encontrar um emoji para dizer “vou-me confessar”, ou “vou à missa”? 
Desconheço, mas não me admirava que surgissem um dia destes… Já 
aconteceram atualizações àquele emoji, agora aparece às cores… Outra forma de 
traduzir sensações ou mesmo etnias. 
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Não será para já que se torna necessário descobrir os emojis da liturgia. Mas é 
cada vez mais necessário quebrar barreiras de linguagem que foram cristalizadas 
pelo tempo. Em causa não estão palavras novas, mas dizer com exatidão todas as 
palavras. Por exemplo quando se diz “São Paulo”: a maior parte das vezes diz-se 
apenas Paulo. E poderemos dizer que toda a gente sabe, o que não sei se será 
bem verdade. E a comunicação não acontece se escondermos o que tomamos 
por subentendido, refugiando-nos na gíria do grupo. Porque são muitas as 
palavras que nem todos sabem! E se em causa está o terreno simbólico, de sinais 
e ritos, ainda mais necessário é traduzir, desconstruir, comparar. Uma estratégia 
a que é preciso recorrer constantemente, pois as referências linguísticas são cada 
vez mais diferenciadas e, por isso, distantes. 
 
1.3 Falar todas as linguagens 
Falar todas as linguagens foi uma preocupação de muitos, de forma mais 
acentuada nos anos 50 e 60. Mas é um problema ainda não resolvido, sobretudo 
quando pensamos no acolhimento a quem chega às comunidades e não sabe 
falar português e ainda mais quando pensamos na comunicação com cegos e com 
surdos. 
Nos anos 60, o problema coloca-se em relação ao latim e foi ultrapassado com a 
progressiva introdução da língua vernácula, em cada país. Relatos desses anos 
são muitos, das tensões, que continuam, entre o latim ou o português, e 
sobretudo da necessidade de tornar a palavra sagrada e litúrgica compreensível.  
 

“Ninguém era contra o latim, mas todos detestávamos o latim, porque era uma máquina 
de silêncio numa igreja. As pessoas cantavam alguns cânticos, em português, mas depois 
permaneciam sem perceber uma única palavra. E o latim, como era recitado, prestava-
se a deturpações por parte do povo e a uma banalização por parte do celebrante. 
O vernáculo acaba por ser a chave deste arranque. Passamos a dizer, como se diz na 
Constituição sobre a Liturgia, que se participa na Eucaristia, não que se assiste 
passivamente.  
Participação, comunidade... Tudo isso foi expresso e experimentado na altura. Mas não 
posso negar a importância do latim em toda a minha vida, como também do grego, 
apesar de constituírem uma verdadeira dor de cabeça. Mas a todos ofereceu a base para 
conhecermos muitos autores4. 
 

Em causa, a preocupação por aproximar a palavra de cada ouvinte, tornando-a 
compreensível. Só dessa forma, afinal, poderia ser relevante para cada pessoa. 
 
Já não foi do meu tempo, mas muitos por certo participaram na missa em latim, 
a maioria compreendendo a comunicação litúrgica, outros nem por isso. E 
podemos comparar a participação de uma pessoa surda, por exemplo, à 
participação na eucaristia em latim por quem não o compreendia. Hoje, temos 
de retomar o desafio da participação proposto pelo Concílio Vaticano II, 
recusando permanecer indiferentes ao facto de muitas pessoas, nomeadamente 
                                                      
4 A. Rego e P. Rocha, 47 
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os surdos e também os cegos, apenas poderem assistir a uma celebração, não 
participar. 
Não incluir a comunicação para cegos e para surdos nas celebrações é deixar 
essas pessoas nos tempos pré-Vaticano II. Um desafio a ultrapassar por cada 
comunidade. Com o apoio de Secretariados Nacionais, da Liturgia, da Catequese 
e também das Comunicações Socais, por exemplo, as comunidades poderiam 
ensaiar respostas, passando pela inclusão da linguagem gestual nas celebrações, 
algumas pelo menos, por alguém da família, por exemplo, ou um amigo de uma 
pessoa surda que com ele convive noutras ocasiões. E, noutro âmbito, pelo 
incentivo de uma comunicação descritiva do que se vê, através de poucas 
palavras, mas que serão muito significativas para quem é cego. De facto, não é 
muito difícil passar para o discurso termos que descrevem o que o cego apenas 
pode aceder pelo ouvido.  
Um desafio com caminho para andar, a que ainda voltaremos. 
 
1.4 O ambiente social 
Independentemente de barreiras na comunicação, que podem ser de diferente 
ordem, há também uma falta de sintonia crescente entre o comunicador do tema 
religião ou espiritualidade e um grande grupo de pessoas, nomeadamente as 
mais novas.  
O que está a mudar? Porquê se afastam significados das mesmas palavras e nem 
todos os acontecimentos, personagens e relatos têm a mesma referência? 
Creio que há um elemento sociológico que é necessário sempre incluir nesta 
análise. De facto, as palavras, os símbolos, as referências iconográficas ou outras 
não mudam por si, mas em resultado de alterações sociais que acontecem 
paulatinamente.   
A liturgia, a presença e comunicação da Igreja neste contexto acontece num novo 
ambiente, chamado por uns “cultura tecnolíquida”, continente digital pelo Papa 
Bento XVI, e tantos outros nomes… Mas mais do que nomear interessa identificar 
este novo ambiente, as caraterísticas que tem e em que aspetos determina a 
comunicação em contexto litúrgico. 
 
Final do segundo milénio  Início do terceiro Milénio 
Velocidade convencional  Velocidade convulsiva  
Trabalho hierárquico  Trabalho em rede 
Texto     Grafismo 
Logica progressiva   Lógica da casualidade 
Trabalho    Jogo 
Paciência    Gratificação imediata 
Realidade    Fantasia 
Tecnologia inimiga   Tecnologia amiga 
Trabalho individual   Trabalho interconectado5 

                                                      
5 D. Raúl Berzosa, Evangelizar Comunicando en una Nueva Cultura Tecnolíquida, Vida Nueva 31 
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Um ambiente social que determina o ambiente missionário e litúrgico, porque se 
refere a um novo quadro mental e emotivo.  
 
1.5 Os media no ambiente religioso 
É neste ambiente que os meios de comunicação social se abeiram do tema 
religião, nomeadamente da liturgia. 
 
Na sociedade de informação e comunicação, a voz da Igreja é mais uma voz. A 
força do púlpito está a ser substituída pela força da rede. Uma voz que fala para 
uma multidão vai progressivamente dando lugar a muitas vozes em rede, onde 
todos falam, todos dizem qualquer coisa e todos ouvem 
 
Assim, é necessário descer dos púlpitos! Até porque hoje, mais do que o bom 
púlpito, interessa ter um bom tripé, daqueles que suportam máquinas eficazes 
de comunicação, capazes de levar o acontecimento litúrgico a todos os cantos do 
mundo… (e mesmo no espaço da liturgia, o púlpito já foi substituído há muito 
tempo por um bom microfone, bem mais eficaz na projeção da pregação do que 
a localização estudada do lugar do pregador). 
 
E sempre se confirma uma certeza: aprendizagem, compreensão, aproximação, 
são atitudes a cultivar de todas as partes, quer a mediática quer a religiosa. 
Sobretudo na atualidade, quando as instituições são frágeis, cultivando-se o valor 
de personalidades, histórias, acontecimentos, essas atitudes têm de estar 
encarnadas em pessoas concretas, de parte a parte, capazes de criar sintonias 
crescentes que beneficiam todos. 
 
Numa feliz imagem da conferência episcopal alemã, nas orientações e 
recomendações para “A transmissão Radiotelevisiva das Celebrações Litúrgicas”, 
diz-se que a oportunidade é de uma semear, não colher. 
 

 “O anúncio numa sociedade pluralista deve ser simples, sem prender; propor, sem 
pressão; certo do seu valor, mas sem arrogância. O desafio é semear, não colher”6  

 
Um atitude que tem de ser cultivada de forma natural, sem o complexo de ser 
minoria ou o sossego de querer ser fermento. Em causa estão atitudes a tomar 
num ambiente que age em rede, rejeita a uniformidade e assenta na participação. 
Neste ambiente, é tão importante saber escutar como ter a capacidade de ser 
relevante naquilo que se diz. É essa, afinal, a marca de qualquer diálogo. 
 

                                                      
de enero-6 de febrero de 2015. 
6 Conferência Episcopal Alemã, A Transmissão Radiotelevisiva das Celebrações Litúrgicas – 
Orientações e recomendações (Edição Italiana), publicado pelos Secretariados das 
Comunicações Sociais e da Liturgia da Conferência Episcopal Italiana em 2007, 11. 
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2 
A liturgia a “acontecer” media 

 
 
Retomemos essa revolução tranquila que o microfone realizou na liturgia quando 
resolveu dar valor central à palavra retirando-a ao ambiente, ao todo de um ato 
litúrgico. Colocando a voz audível em qualquer ponto do espaço celebrativo, a 
relação é cada vez mais direta entre quem diz e quem ouve, entre o presidente 
da celebração e cada membro da assembleia. Depois, o conceito de participação 
na celebração através dos media ganha outra dimensão com o desenvolvimento 
tecnológico, que colocou ao alcance de todos a possibilidade de partilhar 
conteúdos, participar num grupo, construir uma comunidade. 
Nestas palavras – partilha, participação, comunidade – que identificam e 
determinam o desenvolvimento das redes sociais, atinge-se um novo ponto de 
contacto entre os media e a liturgia. Em causa não está a transmissão, a 
comunicação do que acontece na liturgia, mas a experiência litúrgica, por um 
lado, e a experiência com os media, nos novos media, nas redes sociais, por outro.  
Partilha, participação, comunidade são circunstâncias comuns à liturgia e aos 
media. Mas, até onde vai esta ligação entre ato litúrgico e comunicação nos 
media atuais? Por exemplo, na dimensão sacramental da liturgia? 
 
2.1. Sacramentos na net 
“A internet e o digital estarão a mudar o modo de viver e de compreender a 
liturgia? É possível imaginar formas de liturgia e de sacramentos na rede?”7 
A pergunta é do padre Antonio Spadaro, no seu ensaio sobre “Ciberteologia”. 
 
Recordo o aparecimento do mail, nos anos 90, e perplexidade que trouxe a um 
confessor quando lhe disseram que poderia “ouvir em confissão” por mensagem 
eletrónica: receber um elenco de pecados e enviar a penitência e absolvição por 
email. Tudo se passou entre sacerdotes que se aventuravam na descoberta do 
envio de mensagens eletrónicas… E a brincadeira chegou ao ponto de simular o 
envio de uma mensagem por mail tendo por origem a Congregação Romana que 
autorizava o confessor à tal prática do sacramento da reconciliação através de 
mensagens digitais. Claro que a brincadeira depressa terminou! A tempo de 
evitar o envio por mail da absolvição e da respetiva penitência… 
 

                                                      
7 A. Spadaro, Ciberteologia – Pensar o Cristianismo na era da Internet, Lisboa, Paulinas, 2013, 
123. 
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Hoje, o desenvolvimento das redes sociais faz com que tudo ou quase tudo 
aconteça através da comunicação digital. E a liturgia e os sacramentos, 
nomeadamente? Existem sacramentos na internet? 
 
Por curioso que possa parecer, fizeram-se tentativas… 
O padre Antonio Spadaro, na sua Ciberteologia, fala de uma “cibereucaristia”. A 
experiência remonta a 1997, quando Stephen C. Rose sugeria um texto numa 
página da internet (possível ainda consultar em bit.lylfCAKpB) e pedia à pessoa 
que se sentasse diante de um computador, lesse o texto e, quando chegasse o 
momento da comunhão, tendo por perto pão e vinho, os ingerisse8. Claro que a 
experiência estranha se esqueceu rapidamente e durou pouco tempo. 
 
Uma outra experiência, de um metodista inglês, o reverendo Tim Ross, proponha 
a comunhão remota. A ideia estava pensada para comunidades espalhadas por 
pequenas ilhas que, participantes na celebração pela internet, participavam 
numa comunhão à distância, recebendo as espécies eucarísticas no mesmo 
instante, apesar de não se encontrarem no mesmo local físico do celebrante. 
Neste caso, foi a própria comunidade que pediu para cancelar essa tentativa. 
 
Acredito que outras experiências existam e muitas mais sejam idealizadas no 
sentido de fazer com que o ato litúrgico aconteça nos media, nas redes sociais, 
nomeadamente, por causa dessa possibilidade de partilha e participação num 
grupo. 
 
No caso da Igreja Católica, é sempre afirmado o caráter relacional da celebração 
litúrgica e o papel auxiliador que a internet pode oferecer à instituição que 
procura novos canais de comunicação com todas as gerações. O documento 
“Igreja e Internet” afirma-o claramente, mesmo que um conceito mais 
abrangente tenha sido progressivamente dado à internet. 
 
No documento do Conselho Pontifício das Comunicações Sociais, de 2002, 
afirma-se que na “internet não existem sacramentos” (nº 9) e, mesmo que ela 
“não possa substituir a comunidade interpessoal concreta, a realidade da 
encarnação dos sacramentos e a liturgia, ou a proclamação imediata e direta do 
Evangelho, contudo pode completá-las, atraindo as pessoas para uma 
experiência mais integral da vida de fé e enriquecendo a vida religiosa dos utentes 
(nº 5).  
 
O documento acrescenta ainda: 
 

                                                      
8 A. Spadaro, 127 
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“A realidade virtual não substitui a Presença Real de Cristo na Eucaristia, a realidade 
ritual dos outros sacramentos e o culto compartilhado no seio de uma comunidade 
humana feita de carne e de sangue”9. 

 
A esta afirmação, teórica, há que acrescentar o realismo sacramental que envolve 
sinais, ritos e os próprios elementos próprios de cada sacramento. Um 
sacramento não é um envolvimento psicológico ou mágico num ritual. Há 
realismo no pão e no vinho, na água do batismo, no óleo dos catecúmenos, etc. 
 
2.2 O texto virtual no ambiente litúrgico 
A relação natural com as novas tecnologias motivam uma referência ao suporte 
para o texto, tanto o sagrado como o dos vários rituais e lecionários. A nossa 
memória conduz-nos naturalmente ao livro, ao supor em papel, algum 
encadernado com a visibilidade necessária a ser usado nas celebrações. E coloca-
nos também no debate já a acontecer sobre o suporte digital para alguns textos 
da liturgia, procurando as respostas que balizem a utilização de um e de outro 
suporte. 
 
Desde a fotocomposição que todos os textos são manipulados com facilidade 
crescente, também os sagrados ou litúrgicos. Facilmente editamos partes de 
texto de acordo com celebrações e os exibimos num suporte mais adequado ao 
momento, seja fotocopiado seja digitalizado. Um manuseamento cada vez maior, 
que retira o valor simbólico à página dos livros sagrados, frequentemente 
apresentada com iluminuras, para centrar toda a acentuação na mensagem. “A 
veneração é toda deslocada para a mensagem, para o texto, e a página torna-se 
provisória, o livro acessório”10. A multiplicidade de ecrãs, de telas ao alcance de 
qualquer toque multiplica e aproxima ainda mais o texto, a sua mensagem. 
 
Na liturgia, o valor iconográfico da página permanece com referência essencial. 
“A página do Evangelho, mesmo se já não se encontra rica em iluminuras como 
antigamente, permanece como parte integrante da ação ritual da comunidade 
cristã”11. Como diz o padre Antonio Spadaro, “não é imaginável, cá entre nós, que 
se leve um iPad ou um computador na procissão. Não é imaginável beijar e 
incensar solenemente um monitor numa celebração”12.  
 
O estudo da relação do texto com a liturgia e do valor mais do que simbólico do 
texto muitas vezes patenteado numa página aponta para os desafios que podem 
acontecer neste âmbito. De facto, se é possível identificar o valor ritual do livro, 
a centralidade que merece em momentos da liturgia, a sacralidade com que é 
manuseado e incensado num ato litúrgico, é também evidente a revolução ou 

                                                      
9 Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, Igreja e Internet, nº 5. 
10 A. Spadaro 145 
11 IDEM 
12 IDEM 
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evolução que aconteceu na relação da liturgia com o texto e os suportes em que 
se apresentava, nomeadamente os textos sagrados: transmitido de geração em 
geração com os meios de cada época, até à impressão em “edições oficiais” que 
uniformizam o itinerário litúrgico em qualquer parte do mundo.  
A crescente valorização do suporte digital para quase todos os livros não é uma 
ameaça ao livro litúrgico desde que o seu significado e simbolismo, o significado 
e simbolismo do livro na liturgia, esteja ao alcance de toda a assembleia que 
celebra, nomeadamente a proximidade e a relação física com todos os elementos 
da liturgia. 
 
2.3 Comunidades virtuais 
Com fronteiras físicas diluídas, as comunidades crentes enfrentam o desafio 
agregador das redes sociais, que parte de referenciais e pressupostos bem 
distantes dos que reúnem mulheres e homens em torno de uma cauda. 
O crescimento e a acessibilidade que o desenvolvimento das tecnologias 
proporciona faz com que cada utilizador da comunicação na internet possa fazer 
a sua própria rede ou grupo, escolher os que a ela pertencem e os que quer 
rejeitar, eleger favoritos, selecionar temas e editar comentários ou pessoas. 
Criam-se facilmente micro-comunidades, de acordo com necessidades voláteis, 
interesses de alguns e metas definidas a curto prazo. Caraterísticas diferentes são 
as de uma comunidade de fé: não se trata da escolha de uma rede, de um grupo, 
antes acontece a inserção numa fraternidade, marcada pela estabilidade e o 
compromisso. Na comunidade de fé não se cria uma celebração, ela é antes 
oferecida, emerge naturalmente13. 
A comparação entre os grupos que emergem das tecnologias digitais e das 
comunidades crentes, sedimentadas a partir de momentos litúrgicos, coloca 
ainda outras distâncias estruturais que identificam uma e outra: 
 
Comunidades digitais   Comunidades crentes 
Instabilidade     Estabilidade e referências comuns 
Flexibilidade     Permanência 
Autorefenciação    Referenciação transcendente 
Tempo: o agora    Tempo: o antes, o agora e o depois 
Link (não vinculativo)   Vinculativas 
Partilhar (o meio)    A mensagem 
O efémero (gosto ou não gosto)   O que permanece (adiro) 
Superficialidade    Interioridade 
Contacto virtual    Contacto pessoal 
Produtores-utilizadores   Consumidores-utilizadores 
Revelar o mistério    Adorar o mistério 
Micropoderes (todos são emissores) Referência comunitária 
Reinterpretação da memória  Realismo da memória 

                                                      
13 D. Raúl Berzosa, 28 
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Mensagem errante    Narração viva 
Visão sincrónica    Visão diacrónica (historicidade) 
Instante numa rede    Memória viva (liturgia) 
 

“Talvez, a espiritualidade nas redes sociais deva ser a do ‘arameu errante’ 
 (Dt 26:5), com estas chaves ou coordenadas: 
. Consciência de um nomadismo, mas com mapas e marcos orientadores; 
. Sabendo que tudo é transitório e, ao mesmo tempo, eterno; 
. Valorizando o pessoal e o comunitário real; 
Partilhando e celebrando com outros companheiros do caminho o que se descubra e 
que valha a pena”14 

 
Sem ignorar lógicas de relação que acontecem num ambiente de redes sociais, a 
emergência do anúncio e da celebração nunca pode esquecer a centralidade de 
tudo o se celebra, pessoal e comunitariamente: o encontro com Cristo, no 
contexto de uma comunidade. Tendo também bem presente, por outro lado, que 
quem está do lado de lá de um blog, de comentários no facebook, numa imagem 
ou frase de qualquer rede social é uma pessoa, com uma história de vida, um 
percurso que vai sendo refletido nesses murais. 
 
Como noutras circunstâncias e outros meios, é possível partilhar percursos, criar 
comunhão com outros e viver em sintonia com uma comunidade crente 
exclusivamente através das redes socais. São meios de comunicação que muito 
ajudam! Mas não retiram o realismo celebrativo vivido cara a cara, que interessa 
intensificar, mais do que a preocupação de partilhar no momento o que está a 
acontecer numa celebração com os amigos do grupo espalhados por qualquer 
canto do mundo. Neste caso, a preocupação por quem está longe poderia 
comprometer o relacionamento com quem está perto, com a comunidade. 
 

“O risco fundamental que parece igualar as experiências de liturgia na rede é o de uma 
deriva mágica capaz de empalidecer, até cancelar o sentido da comunidade e da 
mediação eclesial ‘encarnada’, para exaltar, em vez disso, o papel da técnica que torna 
o evento possível”15. 
 

A compreensão da diferença entre as realidades em causa compreende-se com a 
comparação à participação, ao vivo, num jogo de futebol ou num concerto ou 
através de um meio. 
O ato litúrgico implica um espaço e um tempo concretos. Não se reproduz ou 
passa no scanner para ser reproduzido em qualquer momento posterior.  
É necessário corpo, relação, comunidade para que possa acontecer, um aqui e 
um agora. 
 
                                                      
14 D. Raúl Berzosa, Evangelizar Comunicando en una Nueva Cultura Tecnolíquida, Vida Nueva 
31 de enero-6 de febrero de 2015, 29.  
15 A. Spadaro, 131 
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Mas, já na década de 70 do século passado, Marshall McLuhan afirmava que “as 
mudanças impostas pela transformação cultural tocam em profundidade 
também a liturgia”16, cada vez mais evidente na mediação que as redes de 
comunicação oferecem à liturgia. De facto, não passam de experiências as 
tentativas de retirar o realismo relacional do ambiente litúrgico. E o rito liga-se 
permanentemente à circunstâncias física e essencial da vida, tanto dos que nele 
participam como dos elementos que o constituem, como já foi referido. Na rede 
não é possível encontrar alternativa a esta circunstância. Mas é possível – e cada 
vez mais assim acontece – descobrir muitas referências de quem procura esses 
ritos, procura meios de relacionamento entre o humano e o divino, quer 
descobrir formas de chegar a Deus. Na rede descobre-se que a pessoa deseja 
rezar17.  
 

“Nos ateus, agnósticos e indiferentes do nosso tempo esconde-se alguma nostalgia de 
Deus. Os media são um lugar desconcertante de encontro do sagrado no celebrativo 
que proporcionam, nas comunidades que revelam, nos rituais solenes ou simples que 
transmitem”18.  

 
O ambiente atual da cidadania e das comunidades crentes inclui o digital, o que 
reclama respostas.  
A escolha do que partilhar na rede tem de ter em conta as perguntas feitas na 
mesma rede. Nesta cultura, também não interessa adiantar respostas para 
perguntas que ninguém fez. 
 
2.4. “Partilhar” Deus 
As manifestações de procura de Deus na rede exige que se procurem respostas… 
O que se pode dizer de Deus na rede? Qual o contributo da liturgia? 
 
Antes de tudo, a partilha de um código que permite a relação da pessoa com 
Deus. A Conferência Episcopal Italiana, no “Diretório sobre a Comunicação Social 
na missão da Igreja, afirma que a liturgia pode ser vista como “o código dos 
códigos, o pressuposto de todos os outros códigos mediáticos e de toda a 
comunicação autêntica”. 
Na procura de linguagens para falar com Deus, para uma relação como 
transcendente, a liturgia surge como código linguístico por excelência para 
estabelecer a ligação entre o humano e o divino. 
 
Assim, aproxime-se também a liturgia dos canais que podem mediatizar esse 
código de relação com Deus, enquanto possibilidade de realizar o anúncio de uma 
comunidade crente através dos meios de comunicação social. E através de meios 

                                                      
16 McLuan, La Luce e il mezzo, 159, cidado por A.Spadaro, 154 
17 A. Spadaro, 153 
18 A. Rego e P. Rocha, 248 
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por onde acontece a comunicação do que existe e é determinante para a pessoa 
e a organização da sociedade: 
 
Primeiro a rádio, a televisão depois e agora as redes sociais.  
 
- rádio – meio mais versátil, mais barato, com capacidade de chegar a mais 
comunidades. Um meio quente, capaz de fazer gerar emoções e dinamismos que 
a imagem não consegue; onde o papel do comentador é relevante, para dizer por 
palavras o que acontece. 
 
- televisão – Com a possibilidade não só de mostrar, mas com o desafio enorme 
de fazer ouvir o que se está mostrar. Caso contrário, a mensagem parte truncada 
para o telespectador. O desafio de manter natural o comportamento diante das 
câmaras, porque em causa não está uma representação, mas uma comunidade 
que celebra e partilha essa celebração em benefício da experiência religiosa dos 
outros. 
 
- novos media – Cresce a dimensão da partilha nos media atuais, as redes sociais, 
onde a possibilidade de transmissão direta de áudio e vídeo, com os mesmos 
mecanismos da transmissão pela rádio ou pela televisão, mas muito mais próxima 
das comunidades; é possível permanecer com essa transmissão, publicá-la e revê-
la.  
A grande mais-valia da utilização da internet para uma transmissão litúrgica está 
na possibilidade de desenvolver uma comunicação paralela à transmissão, como 
por exemplo, disponibilizar na página da internet onde acontece a transmissão a 
informação sobre a região, a comunidade, o texto da homilia, as partituras dos 
cânticos, etc.  
As redes sociais permitem ainda a interação com o público, com quem participa, 
mesmo que muito distante.  
 
2.5. Participar na liturgia pelos media? 
Como na comunicação de qualquer tema, o acontecimento litúrgico que atinge a 
mediatização dos meios de comunicação generalistas e de massas, 
nomeadamente a televisão, é o que tem relevância, “o que existe”, como 
repetidamente se afirma. E qualquer momento de uma celebração litúrgica 
ganha “nova vida” quando mediatizado pela televisão, que amplifica o que é belo 
e o que é feio, a harmonia e a desordem, os sinais de autenticidade crente, por 
isso, da celebração litúrgica e os sinais que se parecem com um espetáculo criado 
para as câmaras de televisão ou os microfones da rádio. 
 
O que acontece numa liturgia passa pela rádio e pela televisão, um meio quente 
e outro frio, mas os dois a permitirem uma aproximação ao ato litúrgico, que 
muitas vezes excede o que é captado pelos que participam no espaço da 
celebração. Há uma sintonia acústica e visual ao que acontece (nomeadamente 
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em Fátima). Há depois uma caraterização da transmissão – e por conseguinte da 
celebração para quem a vê ou ouve à distância, que pode não corresponder ao 
que acontece, de facto – feita pela escolha das imagens, sons, ângulos, grandes 
planos ou conjuntos da assembleia.  
 
Que participação é esta de quem está à distância? 
A conferência Episcopal Italiana, no diretório sobre a Comunicação Social na 
Missão da Igreja escreve: “Muitos momentos da vida litúrgica e da experiência 
religiosa são hoje objeto de transmissão televisiva e radiofónica e estão 
difundidas também através das redes informáticas com grande utilidade para a 
experiência religiosa de muitas pessoas”19. 
Creio estar aqui definida a receção das transmissões religiosas através dos meios 
de comunicação social e a forma de compreender a participação nesses atos 
litúrgicos transmitidos pelos média. Em causa está um enriquecimento da 
“experiência religiosa”, uma afirmação da “cidadania crente”, da vontade de 
participar e de se enriquecer com a celebração de outra comunidade. E claro, 
uma possibilidade de anúncio para a comunidade celebrante… E que 
possibilidade! Recorde-se que a principal paróquia de Portugal é uma das 
estações de televisão, a RTP ou a TVI, quando “celebram” para milhares de 
pessoas. Muitas vezes, as transmissões chegam ao meio milhão de pessoas, 
nomeadamente as transmitidas pela TVI, e andam sempre próximas desse 
número, em média (o mesmo já não se pode dizer do programa Ecclesia, com 
audiências mais modestas na RTP2, mas mesmo assim bem mais abrangentes do 
que qualquer colóquio ou conferência nacional, chegando muitas vezes às 50 mil 
pessoas). 
 
O contributo dos meios de comunicação social acaba por ser decisivo para o um 
ambiente crente, que não retira a marca presencial e relacional de qualquer ato 
litúrgico.  
 
A importância e a possibilidade de passar atos litúrgicos pelos meios de 
comunicação social provoca o investimento nesse projeto, que desafia os órgãos 
de comunicação social e as comunidades crentes a desenvolver estudos sobre a 
transmissão, analisar tempos, intervenientes, ganhos recíprocas, possíveis 
adaptações de espaços ou movimentos e sobretudo a melhor forma de 
enriquecer a comunidade que celebra e a transmissão do ato litúrgico. O percurso 
feito, tanto na rádio como na televisão, faz com que fale cada vez mais num 
formato específico de programa de rádio e televisão para estas ocasiões e que se 
designa por “transmissão de celebração litúrgica”. São programas caraterizados 
por dois aspetos: 
 

                                                      
19 Conferenza Episcopale Italiana, Comunicazione e Missione – Direttorio sulle Comunicazioni 
Sociali nella Missione della Chiesa”, nº 64 
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- Tornar possível a participação numa experiência crente, por vezes definida 
também por “participação intencional” numa celebração litúrgica a quantos a 
seguem pela rádio e pela televisão e estão impossibilitados de estar em 
comunidade; 
- Introduzir cada ouvinte ou telespectador na dimensão invisível e transcendente 
da celebração litúrgica através da transmissão de ritos visíveis e audíveis de uma 
comunidade20 
 
  

                                                      
20 Conferência Episcopal Alemã, 93. 
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3 
Comunicar atos litúrgicos 

 
É um dos pontos de chegada na abordagem deste tema: como transmitir atos 
litúrgicos pelos media? Que preparação, que cuidados, o que fazer e como fazer? 
 
Comecemos por procurar a afirmação da necessidade de transmitir “ações 
sagradas” nos documentos que determinam as linhas gerais da liturgia e da 
pastoral das comunicações sociais. 
 
Primeiro, na Constituição sobre a Liturgia, do Concílio Vaticano II, afirma-se: 
 

“Façam-se com discrição e dignidade, e sob a direção de pessoa competente, para tal 
designada pelos Bispos, as transmissões radiofónicas ou televisivas das ações sagradas, 
especialmente da Missa”21. 

 
Depois, na Instrução Pastoral do Conselho Pontifício para as Comunicações 
Socais, Communio et Progressio, determina-se:  
 

“A Missa e outros ofícios litúrgicos deveriam ser incluídos no número das transmissões 
religiosas. É necessário, porém, que tais programas sejam devidamente preparados, do 
ponto de vista técnico e litúrgico. Tenha-se em conta a grande diversidade de público e, 
se os programas se destinam também a outros países, deve-se respeitar a sua religião e 
costumes. O número e duração destas transmissões seja regulado também a juízo dos 
ouvintes ou espectadores” 22. 

 
Em causa está então a procura da melhor forma de transpor um contexto 
celebrativo para quem segue um meio de comunicação social. O que não significa 
a intromissão de um meio numa comunidade que celebra, mas a possibilidade de 
mediatizar uma liturgia e transmiti-la pela rádio, televisão ou as redes sociais. 
Entre as duas partes, entre o meio de comunicação social e a comunidade em 
celebração, pode e deve falar-se mais em cumplicidade do que tensão, em 
respeito mútuo do que intromissão, em possibilidade das duas partes tirarem 
proveito do momento que partilham. 
 
A crescente mediatização da sociedade e o facto de habitarmos um ambiente 
feito não só de altas ou baixas pressões, mas também de tecnologia, de toque 
num qualquer ecrã que nos coloca em relação com outros e nos oferece a 
possibilidade de estarmos organizados socialmente de uma forma nova, tudo isto 

                                                      
21 Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 20. 
22 Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, Communio et Progressio, 151 
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não pode deixar à margem a celebração, uma liturgia. Até porque, quando é 
mediatizada, a liturgia ganha relevância crescente, não como um espetáculo, mas 
como um momento que expressa a relação entre Deus e um povo que, por ser 
real e fecunda, tem de ser partilhada. 
  
3.1 Preparar uma transmissão de uma celebração litúrgica 
Propor um manual para as transmissões litúrgicas é tarefa sempre em aberto, 
pois tem de atender a particularidades de cada comunidade e de cada meio. Mas 
é possível apontar os aspetos essenciais, inspirando depois ações concretas nos 
responsáveis das comunidades e dos media. A começar pela preparação, na 
comunidade e no media emissor 
 
- Requisitos da Transmissão 
Autenticidade, credibilidade, profissionalismo. Participar numa transmissão 
litúrgica pela rádio ou televisão apenas requer a intenção do testemunho, onde 
as intervenções e participações não sejam artificiais e construídas por causa do 
ambiente mediático, preparadas especificamente para a transmissão televisiva 
 
- Enquadramento da transmissão 
Por parte do operador de televisão ou rádio, é estruturante saber e dar a 
conhecer periodicidade da transmissão (diária, semanal, mensal, em ocasiões 
especiais…), a comunidade de onde se transmite no caso de ser regularmente da 
mesma. 
 
- Planear a transmissão - Dramaturgia 
Ter apreendido a estrutura da celebração por parte dos profissionais dos media 
e também os mecanismos da transmissão por parte dos intervenientes no ato 
litúrgico. Entre todos, elaborar a “dramaturgia” do ato, o guião da transmissão 
que permita a concentração da atenção nos pontos essenciais da celebração e 
sobretudo a captação do que é essencial, não do acessório apenas porque mexe. 
Há momentos que não interessa mostrar em pormenor (exemplos, o partir da 
óstia pelo sacerdote, o organista durante a procissão de entrada, ou um qualquer 
recanto durante a homilia, por exemplo) 
 
- Clareza da estrutura da celebração e dos media 
Diferenciando na celebração e na transmissão que acontece os momentos 
principais e os secundários, procurando sempre unidade entre os vários 
momentos da celebração. Por exemplo: 
. Incensar a cruz e depois mostrar a cruz, não outro elemento qualquer; 
. Estudar um modo de dizer e estar na celebração, sendo coerente, não com um 
ritmo e entusiasmo na homilia e outro na restante celebração; 
. Inserir imagens ou sons durante a celebração pode ajudar a perceber os 
momentos da celebração; 
. Durante a oração eucarística, mostrar imagens do que se reza; 



Liturgia e novas tecnologias - Texto para apresentação no 41º ENPL > 20 
 

. No caso de uma transmissão pela rádio, o comentador tem de passar as imagens 
que o ouvinte não vê e as emoções que não sente, o que não implica estar sempre 
a falar; 
. No caso da rádio também, é necessário escolher os sons ambientes que se 
deixam passar na emissão e os que interessa “esconder” 
. O conhecimento tem de ser também acerca do meio de comunicação social, 
nomeadamente pelos intervenientes principais numa transmissão. 
 
3.2. “Atores” de uma transmissão litúrgica 
 
. Comunidade celebrante - É uma comunidade celebrante que está em cena, que 
se reúne, se alimenta da Palavra e do Pão, e parte para o anúncio. Se assim 
acontece num determinado espaço físico e por algum tempo, o mesmo deve 
transparecer na transmissão desse momento. O que implica recriar esses 
movimentos e sobretudo transmitir essas convicções. “Numa celebração 
mediática, importa o celebrante, o coro, o espaço, a beleza, mas sobretudo a 
assembleia na sua vibração silenciosa ou expansiva”23. 
 
. O presidente – Alvo de todas as atenções, a ação do presidente de uma 
celebração, tanto a que se transmite como todas as outras, tem de conquistar os 
que tem diante de si pelo primeiro impacto que causa, pelas primeiras palavras 
que dirige. A proximidade a todos deve fazer-se sentir, com palavras e atitudes 
que se adequem a cada momento e a cada público, onde a referência a quem 
acompanha a celebração através de um meio parece evidente. 
Depois, a convicção na comunicação e as técnicas que auxiliam à eficaz passagem 
de uma mensagem têm de marcar cada momento. Sobretudo nos que são 
mediatizados, porque significa serem amplificados, estarem em escrutínio 
permanente por quem está a ver… 
 
. Os leitores – Mais do que critérios de escolha dos leitores, deve falar-se em 
aposta formativa de todos os leitores, em todas as ocasiões. Em muitos casos, a 
formação passa também por criar distanciamentos do texto, facilmente 
inexistentes quando um leitor diz o mesmo texto de forma repetida, onde as 
acentuações recaem sempre na mesma expressão e o ritmo obedece sempre à 
mesma cadência. Torna-se necessário ler um texto como se ele constituísse uma 
novidade para o leitor, mesmo que o saiba de cor. Depois, introduzir as técnicas 
de leitura que passam pela dicção de todas as sílabas, pelo ritmo certo, pela 
acentuação do texto de acordo com a mensagem. Pelo saber dizer! E ler de forma 
humana! Não como se tratasse de uma comunicação angélica, mas narrativa de 
humanos para humanos. 
 

                                                      
23 A. Rego e P. Rocha, 254 
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. Coro e cantores – Em causa está a participação numa celebração, não uma hora 
de concerto. O coro não está a cantar para a uma assembleia, mas a animar uma 
assembleia. O que não retira toda a perfeição musical e interpretativa que se 
possa colocar nos cânticos que são escolhidos para uma celebração. Depois, a 
humildade aconselha a assumir as possibilidades de cada cantor e de cada coro. 
Porque é muito mais agradável uma música de décadas bem cantada do que a 
última criação musical mal interpretada. O mesmo se diga do organista e do 
maestro, acrescentando que uma missa transmitida pela rádio ou televisão não 
pode ser um balão de ensaio para uma nova configuração do coro ou da 
orquestra, para introduzir este ou aquele instrumento, quando ele não faz parte 
do da rotina do coro. 
Em qualquer situação, interessa contrariar situações em que o “coro tem tanta 
preocupação por cantar bem que facilmente se esquece de participar bem” (AR, 
96). 
 
. Outras funções – muitos outros são os intervenientes numa celebração, 
nomeadamente os acólitos, nas suas diferentes funções, os que recolhem as 
ofertas e até quem acende as velas ou fecha a porta… Em todas elas, o que se 
prepara para uma transmissão deve corresponder ao que se vive numa 
comunidade. A não ser que existam situações que dificultem a comunicação do 
que acontece, exigindo por isso mudanças específicas (mas que teriam de existir 
mesmo sem uma transmissão pela rádio ou televisão) 
 
. Sinais e símbolos 
A valorização de sinais e símbolos, e acordo com a relevância que têm em cada 
ato litúrgico. No caso de uma transmissão, uma imagem ou um comentário pode 
valorizar ou não esse terreno simbólico, seja pela escolha de grandes planos de 
uns e planos distantes de outros, seja pela referência que se possa fazer, 
descritiva ou narrativa, das intervenções na celebração. 
 
. Visibilidade 
Não é preciso dizer que o presidente não pode ser tapado pela maior altura de 
um acólito ou pela beleza de um ritual ou lecionário; que o ambão não pode 
esconder a cara do leitor. (um parêntesis para incluir aqui a deficitária iluminação 
que muitas vezes existe nas Igrejas, nomeadamente as mais antigas. A iluminação 
não mostra as pedras vivas da Igreja, desde o presidente da celebração, ao coro 
e à assembleia. A iluminação, quando existe é normalmente colocada no teto e 
apenas altares laterais têm iluminação frontal).  
 
. Grandes Planos 
É um aspeto novo para as transmissões, que resulta do facto de se mostrar com 
a mesma dimensão, através de uma câmara, quem está ao nosso lado como a 
pessoa que está mais distante. Nesses casos, ao mostrar o presidente, por 
exemplo, ou um leitor, ao lado aparecem elementos que não são visíveis a longa 
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distância, mas que aparecem com grande presença num ecrã quando se mostra 
o grande plano do presidente. E que tanto pode ser uma caixa de fósforos que 
fica esquecida num recanto, como uma flor que apenas se vê uma ponta e não o 
arranjo onde tem beleza. 
 
. Ângulos e perspetivas 
É impossível dizer que um recanto não é visto ou um gesto não é captado por 
uma câmara de televisão ou um microfone. Com um espaço habitado por 4 ou 
mais câmaras de filmar, não há nada que seja escondido. Pelo que tudo tem de 
ser cuidado. E tudo é visto como em grande plano, à distância do toque 
 
. O som  
. O dizer - Tudo o que se ouve é amplificado numa transmissão televisiva. Mesmo 
que o técnico esteja atento ao decorrer das várias ações, pode acontecer uma 
“via aberta” a qualquer instante, pelo é necessário ter presente a condição de 
estar sempre a falar para tudo o povo: sem apartes, cochichos ou recados. E 
interessa ter presente diferentes intervenções, todos com relevância numa 
transmissão; 
. O som da assembleia – talvez esteja na captação do que a assembleia diz, 
responde ou reage o segredo de uma transmissão. É necessário perceber também 
a vibração da Assembleia. E é pelo som que se percebe a relevância da 
“comunidade orante, da assembleia celebrante, que ‘contagia’ reúne outra 
assembleia dispersa por lugares, situações e estádios, porventura distantes do 
mistério”24 
. O som do presidente da celebração – Onde se retomam todas as indicações 
sobre o dizer e sobre o cuidado a ter com o uso dos microfones, usando-o como 
o manipulador de quem fala, da intensidade que coloca e da emoção que quer 
fazer passar. A adequação exige treinos, testes… 
. O som dos leitores – Com a indicação principal de prever a adequação da altura 
do microfone a cada leitor e que, cada leitor não deve puxar para baixo e para 
cima para ficar depois no mesmo lugar. E qual o lugar? Nunca acima da altura da 
boca, para não tapar a cara. 
. O som do coro – A captar de forma uniforme. E, numa questão mais de 
sensibilidade pessoal, será sempre melhor que um músico ou um naipe 
intervenha de forma mais moderada para que todos se ouçam do que pedir 
progressivamente a intensidade a cada uma das partes. 
 
. O dizer do comentador 
A função do comentador é de facilitador da compreensão do que está a acontecer 
na celebração. Claro que não interessa ser redundante, dizendo o que se está a 
ver. Interessa transmitir informações que ajudam a perceber rituais, símbolos, 
gestos… E na convicção de que se fala sempre demais numa transmissão 

                                                      
24 A.Rego e P. Rocha, 265. 
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televisiva e que, na rádio, é fundamental o comentador para transmitir os 
mesmos conteúdos, sendo sobretudo necessário para traduzir por palavras o que 
acontece visualmente num ato litúrgico. Diz-se que a rádio é um meio mais 
quente… Talvez por este fator, porque o comentador pode comunicar com mais 
intensidade o que está a acontecer, colocar emotividade e dinamismo em 
qualquer a ação pela sua voz… (quem nunca acompanhou o relato de um jogo 
pelas imagens televisivas? 
 
3.3 Implicações da mediatização de um ato litúrgico 
 
. Descodificar palavras e mensagens - Mediatizar um acontecimento, qualquer 
que ele seja, significa sempre substituir olhares.  
De facto, quem vê ou ouve uma transmissão de um evento, um ato litúrgico, por 
exemplo, vê e ouve o que meios técnicos e humanos escolhem para mostrar e 
para amplificar, muitas vezes conduzidos, no caso da televisão, pelo produtor e 
sobretudo pelo realizador. O que quer dizer que um acontecimento tem 
intermediários entre o emissor e recetor, como em todos os processos de 
comunicação. E quem escolhe o que mostrar tem uma sensibilidade, um contexto 
cultural e religioso que, de certeza, é diferente de quem escuta ou vê, em 
contextos muito distantes e diversos.  
Esta circunstância faz dos emissores os primeiros responsáveis por descodificar a 
mensagem que querem transmitir. Sobretudo num terreno que está semeado de 
palavras, sinais e símbolos de uma grande significado que em muitas vezes fica 
nas antípodas dos que estão a ouvir. 
A necessidade de descodificar a mensagem e de ser sempre claro e completo no 
que se diz decorre também do facto de quem vê ou ouve a transmissão de uma 
missa poder começar a ver e a ouvir em qualquer momento. Assim, é necessário 
retirar sempre palavras como ‘este’, ‘neste’, ‘naquele’, ‘naquela’… Tudo deve ter 
um nome, com por exemplo o bispo. Numa transmissão, como num texto escrito, 
não devo dizer ‘o nosso bispo’. O ‘nosso’ tem um contexto na emissão que é outro 
na receção. Há que dizer o nome ou bispo e a diocese onde é bispo. 
A questão da terminologia está também relacionada com nomes bíblicos, 
episódios, circunstâncias. É necessário sempre desconstruir, explicar. E o mesmo 
se diga, por maior razão, dos contextos religiosos e celebrativos de onde parte 
uma transmissão. 
A diferença entre emissor e recetor, numa transmissão televisiva, tem no canal 
de transmissão outro fator a criar sintonia. Porque ao dizer uma palavra, ao 
referir-se a determinada mensagem, a imagem escolhida para ilustrar pode em 
nada estar relacionada com o que se quer dizer.  
  
. Falar para todos 
Felizmente que a transmissão televisiva da missa acontece também a pensar em 
que é surdo. A linguagem gestual permite chegar a mais públicos.  
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Acontece, porem, que nas ocasiões em que um intérprete de língua gestual vai a 
uma comunidade por causa da transmissão televisiva fica muitas vezes numa sala, 
escondido… E porque não na assembleia para comunicar com algum surdo que 
esteja na assembleia? E mesmo que não esteja, inclui na comunidade crente essa 
possibilidade, a possibilidade de ser possível celebrar e comunicar com um surdo. 
Acredito que é mais vantajosa essa possibilidade de integração do que alguma 
distração que possa acontecer no início da celebração… 
O mesmo se diga a respeito dos cegos: nas celebrações transmitidas pela 
televisão, é fundamental a informação de circunstância, a que é dada muitas 
vezes nas legendas introduzidas durante a celebração. Quando não há 
comentador nem admonições, o papel do sacerdote pode ser fundamental para 
passar a informação que só está ao alcance do olhar. 
E muito mais há a fazer neste capítulo, como referi há pouco, sobretudo o que 
possa ajudar pessoas concretas, cegos ou surdos que querem participar na 
liturgia e não apenas assistir.  
Neste esforço de comunicar com todos, a preparação desta participação neste 
Encontro possibilitou um encontro com Isabel Vale, do Serviço Pastoral a Pessoas 
com Deficiência, que resultou na decisão de semanalmente propormos uma 
síntese explicativa da liturgia da palavra de domingo. Ela é publicada em texto e 
gravada em áudio semanalmente pelo padre Manuel Barbosa. Agora vamos 
iniciar no novo ano pastoral a gravação em vídeo, que permita a leitura labial, e 
a gravação em linguagem gestual. Para além disso, o texto gravado passará 
também no ecrã. Uma forma de chegar a mais pessoas crentes. 
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Conclusão 
 
“Comunicar o Evangelho através dos novos media significa não só inserir 
conteúdos declaradamente religiosos nas plataformas dos diversos meios, mas 
também testemunhar com coerência, no próprio perfil digital e no modo de 
comunicar, escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente coerentes 
com o Evangelho, mesmo quando não se fala explicitamente dele25. 
 
O Papa Bento XVI desafia os comunicadores a criarem um perfil digital católica, 
revelando na rede uma identidade, tanto pessoal, como comunitária, do grupo. 
Esta autenticidade é a garantia da eficácia da comunicação, também litúrgica, nas 
novas tecnologias.  
 
Depois, como fazer? Como levar por diante essa tarefa criativa de transmitir pelos 
media, todos os media, um ato litúrgico? 
 
A resposta sintetizo-a em quem consagrou 50 anos de sacerdócio a essa missão: 
com “alguma inspiração e muita transpiração”26. 
 
A pista pode encontrar-se no livro “A Ilha e o Verbo – Dos Vulcões da Atlântida à 
Galáxia Digital”, um livro entrevista ao padre António rego, que me tive o 
privilégio de fazer ao longo dos primeiros meses de 2014, para ser publicado no 
mês de junho, quando celebrou 50 anos de ordenação sacerdotal. Trata-se uma 
entrevista onde não se descobre apenas a pessoa, mas também um manual sobre 
a comunicação do acontecimento religioso e do tema religião. E a partir da 
experiência de trabalho diversificado nos jornais, rádios e televisões… Boa leitura! 
 
 
 
 

                                                      
25 Bento XVI, Mensagem para o 45º Dia Mundial das Comunicações Socais. 
26 A. Rego e P. Rocha, 112 


