
  

A delegação de Moçambique dá os últimos retoques à sua história. | Foto: IMBISA 

 

Elevando a fasquia para os comunicadores da Igreja na África Austral 

por Ricardo da Silva SJ 

 

Comunicadores católicos dos nove países da África Austral, representados pelo Encontro Inter-Regional dos 

Bispos da África Austral (IMBISA), foram desafiados durante um intenso seminário de três dias sobre Media 

e Comunicação na IMBISA, realizado em Benoni, África do Sul. Ricardo da Silva, um jesuíta sul-africano, 

fez parte da equipa formadora do encontro. Ele relata a experiência do primeiro seminário deste tipo na região 

da IMBISA. 

O Encontro Inter-Regional dos Bispos da África Austral (IMBISA) organizou um seminário sobre os Media 

e Comunicação de 5 a 7 de novembro de 2018 no Lumko Center em Benoni, África do Sul. 

O seminário reuniu 33 participantes escolhidos entre os nove países membros representados pela IMBISA: 

Angola, Botswana, eSwatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, África do Sul e Zimbabué. 

Tornado possível graças ao apoio da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB), do 

CREC International (CREC) e Jesuit Insitute South Africa (JI), o seminário foi o primeiro deste tipo para a 

IMBISA. A iniciativa busca desenvolver e melhorar significativamente a qualidade da comunicação para a 

IMBISA na África subsaariana. 



 

Os participantes do seminário da IMBISA e os instrutores posam para uma fotografia em grupo. | Foto: IMBISA 

Entre os participantes estavam mulheres e homens leigos, sacerdotes ordenados e um bispo. A maioria deles 

com envolvimento na comunicação e media das suas dioceses, porém, nunca haviam sido capacitados 

profissionalmente para desenvolver este trabalho de alta qualificação. Foi então essa constatação que no ano 

passado provocou a conversa inicial entre os parceiros. 

O projeto foi encabeçado pelo bispo de Manzini, eSwatini, José Luís Ponce de León IMC, que também é o 

bispo responsável pelos media e comunicação na IMBISA. Junto com o CREC e o JI, reuniram recursos e 

conseguiram o financiamento e treinamento necessário para poder realizar um seminário desta magnitude no 

continente africano. 

Quatro instrutores com ampla experiência estiveram à mão para facilitar a aprendizagem que decorreria 

durante os três dias. Seàn-Patrick Lovett, diretor da programação inglesa da Vatican News em Roma durante 

os últimos 41 anos, experiente jornalista e especialista em comunicação, iniciou o seminário. 

Com abundante energia e confiança, Lovett perguntou aos delegados se estavam à vontade?”. Tendo 

conduzido este exercício antes ele sabia qual seria a resposta deles. Naturalmente os participantes reagiram 

ansiosamente: "Sim!" — mas foi a resposta errada. 



 

Bispo Stanislaw Dziuba OSPPE da diocese de Umzimkulu junta-se aos participantes durante uma das apresentações. | Foto: IMBISA 

"Nunca nos podemos sentir à vontade ou estar de repouso", observou Lovett. Um profissional da comunicação 

deve estar sempre preparado para o inesperado porque é disso que o seu trabalho consta. Para denunciar quando 

é menos esperado e para tirar a fotografia que ninguém mais vê. Com isso convidou-lhes “a se tornarem 

desconfortáveis". 

Ao terminar os três dias a maioria dos participantes relatou que apesar de se tornarem cada vez mais 

desconfortáveis, em retrospecto sentiam-se extremamente gratos pela experiência iluminadora. Os 

instrutores haviam mudado o rumo do jogo inesperadamente, sempre aumentando as expetativas que 

esperavam daqueles que participavam do seminário. 

O seminário ofereceu alguns elementos teóricos, mas focou principalmente na capacitação prática dos 

participantes. Mudou a mentalidade deles para que possam vir a responder com maior criatividade, agilidade 

e disposição do que provavelmente qualquer um jamais exigiu deles. 

Após a sessão introdutória de Lovett, o bem conhecido padre jesuíta sul-africano e diretor do JI, Russell Pollitt, 

falou de forma cândida com os participantes sobre a mudança dos media. Levando-os a ver as exigências que 

estão sendo colocadas sobre as comunicações da Igreja, não apenas, mas especialmente, dado o advento dos 

social media que, como ele as lembrou, “definitivamente não são novas”.  



Foi surpreendente que, apesar de estar no comando de grandes organizações de comunicação nos seus países, 

como a rádio local da Igreja e vários títulos impressos, muitos só foram despertados às possibilidades do 

Facebook, Twitter e YouTube através da sua participação no seminário. Este foi um sinal claro da tarefa que 

temos à frente, mas também do potencial inexplorado das comunicações da Igreja na região. 

 

Seàn-Patrick Lovett instrui as equipes durante as tarefas de grupo à tarde. | Foto: IMBISA  

Antes do almoço, no primeiro dia, a sala de instrução tornou-se subitamente em sala de imprensa. A percepção 

do que era esperado e o quanto seriam levados para fora da sua zona de conforto se tornou real para os 

delegados. Rapidamente eles se tornaram repórteres e seus instrutores formaram uma exigente equipa editorial. 

Logo, os repórteres receberam a sua primeira tarefa, juntamente com o que lhes parecia um prazo de entrega 

“irrealista” e “muito exigente”. 

O desafio foi dado. Os repórteres só tiveram a tarde para produzir e arquivar o conteúdo. Para terem uma ideia 

da extensão das demandas colocadas sobre eles, anotem a tarefa que tiveram de cumprir.  

Primeiro tiveram de decidir sobre uma mensagem relevante para um público católico na África subsaariana. 

Depois, tinham de levar o seu conceito à prática: filmar um vídeo, tirar e editar fotos, escrever legendas e 

postar todo conteúdo nas suas respetivas plataformas de social media para comunicar a sua mensagem ao 

público. 



No final do dia, todos reuniram-se na convertida sala de redação para apresentar o seu conteúdo e submetê-lo 

ao olhar crítico dos colegas repórteres e ao ouvido, aos olhos e à caneta crítica dos editores. Para a surpresa de 

muitos o trabalho que não atingiu o nível desejado recebeu fortes críticas. Portanto não foram libertados 

facilmente e foram encorajados a voltar ao trabalho.  

Os participantes trabalharam pela noite, revisando — e, em alguns casos, repensando e refazendo inteiramente 

— o seu trabalho inicial, levando em consideração os conselhos dos seus colegas e dos instrutores 

profissionais.  

 

Novas habilidades fotográficas são praticadas usando smartphones. | Foto: IMBISA  

Os dias seguintes mantiveram o ritmo exigente. Tim Harris, sul-africano e desenhador profissional, apresentou 

aos participantes os princípios de web-design, ensinou-os a tirar boas fotografias usando seus smartphones — 

levando em consideração todas as variáveis envolvidas, inspirando-lhes a assumir riscos e a serem mais 

criativos. 

Em seguida, Ricardo da Silva, um jesuíta sul-africano que trabalha no Spotlight.Africa parte do JI, um novo 

portal on-line que relata e reflete sobre a sociedade, política, religião e espiritualidade na África Austral, ajudou 

os participantes a lidar com questões de conteúdo — especialmente com as particularidades da palavra escrita.  



Ensinou a relatar notícias e contar histórias de uma forma atraente para uma geração em grande parte 

desacostumada à leitura.  

Mal terminou a sua apresentação lançou aos participantes o seu próximo desafio. Os representantes de cada 

um dos nove países membros da IMBISA se uniram para produzir conteúdo para o existente portal da IMBISA. 

Trabalharam durante a tarde para apresentar as histórias dos seus contextos locais. Ficou claro que, com apenas 

algumas horas de ajuda profissional, haviam recebido muitas novas habilidades e estavam ansiosos para 

colocá-las em prática ao produzir o seu projeto final. 

 

A delegação moçambicana planeia o enredo da história com o instrutor Ricardo da Silva SJ. | Foto: IMBISA 

O seminário lembrou os participantes das muitas plataformas disponíveis e as oportunidades que elas 

apresentam. Ao mesmo tempo, criou consciência dos medos comuns, especialmente em relação ao uso dos 

social media e a necessidade de confrontar os medos e sair das zonas de conforto. 

Na última noite o grupo recebeu o presidente da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC), 

o arcebispo Stephen Brislin da Cidade do Cabo. Ele ressaltou a importância da missão que receberam, 

lembrando-os do quanto a Igreja confiava neles para comunicar com integridade e divulgar a Boa Nova. 

O seminário mapeia o caminho a seguir para o diálogo entre os nove países membros da IMBISA e o 

secretariado da organização em Harare. 



Video do seminário produzido pela equipa dos media do JI (narração em português) 
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