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 “A verdade vos tornará livres (Jo 8, 32). Fake News e jornalismo de paz“. 

Queridos irmãos e irmãs: 

Nos planos de Deus, a comunicação humana é uma modalidade 

essencial para viver a comunhão. O ser humano, imagem e 

semelhança do Criador, é capaz de expressar e compartilhar a 

verdade, o bem, a beleza. Ele é capaz de contar sua própria 

experiência e descrever o mundo e, assim, criar memória e 

compreensão dos eventos. 

Mas o homem, se ele segue o seu egoísmo orgulhoso, também pode 

abusar da faculdade de comunicação, como mostram os episódios 

bíblicos de Caim e Abel e da Torre de Babel desde o início (ver Gen. 

16; 11: 1-9). A alteração da verdade é o sintoma típico de tal distorção, 

tanto no nível individual como no nível coletivo. Pelo contrário, em 

fidelidade à lógica de Deus, a comunicação se torna um lugar para 

expressar a responsabilidade de alguém na busca da verdade e na 

construção do bem. 

Hoje, em um contexto de comunicação cada vez mais rápida e imerso 

em um sistema digital, testemunhamos o fenômeno das falsas 

notícias, a chamada "notícia falsa". Esse fenômeno nos leva à 

reflexão; É por isso que eu dediquei esta mensagem ao tema da 

verdade, como os meus predecessores fizeram várias vezes desde 

Paulo VI (ver Mensagem de 1972: "Instrumentos de comunicação 

social ao serviço da verdade"). Gostaria de oferecer desta forma um 

contributo para o esforço comum para evitar a propagação de falsas 

notícias e redescobrir o valor da profissão jornalística e a 

responsabilidade pessoal de cada uma na comunicação da verdade. 



1. O que é falso em "falso notícias"? 

A "fake news" é um termo em disputa e também é assunto de 

debate. Geralmente, refere-se a informações erradas divulgadas on-

line ou em mídia tradicional. Esta expressão refere-se, portanto, a 

informações infundadas, baseadas em dados inexistentes ou 

distorcidos, que se destinam a enganar ou mesmo a manipular o leitor 

para alcançar determinados objetivos, influenciar decisões políticas ou 

obter ganhos econômicos. 

A eficácia das notícias falsas deve-se, em primeiro lugar, à sua 

natureza mimética, isto é, à sua capacidade de aparecer como 

plausível. Em segundo lugar, essas histórias de notícias falsas mas 

verossímeis são complicadas, no sentido de que são capazes de 

captar a atenção dos destinatários, enfatizando estereótipos e 

preconceitos que se espalham por um tecido social e são baseados 

em emoções que são fáceis de criar, como desejo, desprezo, raiva e 

frustração. A sua difusão pode contar com o uso manipulador das 

redes sociais e a lógica que garante seu funcionamento. Desta forma, 

os conteúdos, apesar de serem infundados, obtêm uma visibilidade tal 

que mesmo as recusas oficiais dificilmente podem conter os danos 

que causam. 

A dificuldade em desmascarar e erradicar as falsas notícias também é 

devido ao fato de as pessoas muitas vezes interagirem em ambientes 

digitais homogêneos e impermeáveis a perspectivas e opiniões 

divergentes. O resultado dessa lógica de desinformação é que, ao 

invés de fazer uma comparação saudável com outras fontes de 

informação, que poderia desafiar os preconceitos e abrir um diálogo 

construtivo, existe o risco de se tornarem atores involuntários da 

disseminação de opiniões sectárias e infundadas. O drama da 

desinformação é desacreditar o outro, apresentá-lo como inimigo, até 

chegar à demonização que favorece os conflitos. A falsa notícia revela 

a presença de atitudes intolerantes e hipersensíveis ao mesmo 

tempo, com o único resultado de estender o perigo de arrogância e 

ódio. Isso leva, em última análise, à falsidade. 

2. Como podemos reconhecê-los? 



Nenhum de nós pode nos isentar da responsabilidade de lidar com 

essas falsidades. 

Não é uma tarefa fácil, porque a desinformação é muitas vezes 

baseada em discursos heterogêneos, intencionalmente evasiva e 

sutilmente enganosa, e às vezes usa mecanismos refinados. É por 

isso que as iniciativas educacionais que permitem que os alunos 

aprendam a ler e valorizar o contexto comunicativo são dignas de 

louvor e ensinam a não serem disseminadores involuntários de 

informações erradas, mas ativo em sua divulgação. Também 

merecem destaque as iniciativas institucionais e legais destinadas a 

definir normas que se opõem a este fenômeno, bem como as 

lançadas pelas empresas de tecnologia e mídia, com o objetivo de 

definir novos critérios para a verificação de identidades pessoais. Eles 

se escondem atrás de milhões de perfis digitais. 

Mas a prevenção e identificação dos mecanismos de desinformação 

requerem também um discernimento atento e profundo. Na verdade, é 

necessário desmascarar o que poderia ser definido como a "lógica da 

cobra", capaz de se camuflar em todos os lugares e morder. Esta é a 

estratégia usada pela "cobra astuta" mencionada no Livro do Gênesis, 

que, no início da humanidade, foi o arquiteto da primeira notícia falsa 

(ver Gn 3,1-15), que levou às trágicas consequências do pecado e que 

se concretizaram mais tarde no primeiro fratricídio (ver Gn 4) e em 

inúmeras outras formas de maldade contra Deus, vizinho, sociedade e 

criação. 

A estratégia desse inteligente "pai da mentira" (Jn 8,44) é a mímesis, 

uma sedução insidiosa e perigosa que se abre no coração do homem 

com argumentos falsos e atraentes. Na narração do pecado original, o 

tentador, de fato, se aproxima da mulher fingindo ser seu amigo e 

interessado no bem dele, e começa seu discurso com uma afirmação 

verdadeira, mas apenas em parte: "Foi isto mesmo que Deus disse: 

‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?” (Gn 3,1). Na 

verdade, o que Deus havia dito a Adão não era que eles não 

comessem de nenhuma árvore, mas apenas de uma árvore: "Da 

árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá" (Gn 

2,17). A mulher, respondendo, explica à serpente, mas é atraída por 



sua provocação: "Podemos comer os frutos das árvores no 

jardim; mas do fruto da árvore que está no meio do Jardim, Deus nos 

disse: "Não coma ou toque, caso contrário, você vai morrer" (Gn 3, 

2). Esta resposta tem um sabor legalista e pessimista: tendo dado 

credibilidade ao falsificador e sendo seduzido pela sua versão dos 

fatos, a mulher é enganada. Portanto, imediatamente preste atenção 

quando lhe assegura: "Não, você não morrerá" (v. 4). Então, a 

desconstrução do tentador assume uma aparência acreditável: "Deus 

sabe que no dia em que você comer, seus olhos serão abertos, e você 

será como Deus no conhecimento do bem e do mal" (versículo 

5). Finalmente, trata-se de desacreditar a recomendação paternal de 

Deus, que foi direcionada para o bem, seguir a sedutora incitação do 

inimigo: "A mulher percebeu que a árvore era boa para comer, 

atraente para os olhos e desejável" (v. 6). Este episódio bíblico, 

portanto, revela um fato essencial para nosso raciocínio: nenhuma 

desinformação é inócua; pelo contrário, confiar no que é falso produz 

consequências desastrosas. Mesmo uma distorção aparentemente 

leve da verdade pode ter efeitos perigosos. 

Que se trata, de fato, de nossa ganância. A “fake news” muitas vezes 

se torna viral, ou seja, se espalha rapidamente e é difícil de lidar, não 

por causa da lógica de compartilhamento que caracteriza as redes 

sociais, mas sim por causa da ganância insaciável que se inflama 

facilmente na ser humano. 

As mesmas motivações econômicas e oportunistas da desinformação 

estão enraizadas na sede de poder, para ter e desfrutar o que, em 

última instância, nos torna vítimas de uma decepção muito mais 

trágica que a de suas manifestações individuais: o do mal que se 

move de falsidade em falsidade para nos roubar a liberdade do 

coração. É por isso que educar na verdade significa educar para saber 

discernir, valorizar e refletir os desejos e inclinações que se movem 

dentro de nós, para que não nos encontremos privados do bem 

"caindo" em cada tentação. 

3. "A verdade te libertará" (Jo 8, 32) 



A contaminação contínua através de uma linguagem enganosa acaba 

por ofuscar a interioridade da pessoa. Dostoiévski escreveu algo 

interessante nesse sentido: "Aquele que se depara e escuta suas 

próprias mentiras, alcança o ponto de não poder distinguir a verdade, 

nem em si mesmo nem em torno de si mesmo, e assim começa a 

perder respeito por você e por outros. Então, uma vez que ele já não 

estima ninguém, ele também pára de amar; e para distrair o tédio que 

produz a falta de carinho e ocupar-se de algo, se entrega às paixões e 

aos prazeres mais baixos; e por culpa de seus vícios, ele se torna uma 

besta. E tudo isso deriva da mentira contínua aos outros e a si mesmo 

"(Irmãos Karamazov, II, 2). 

Então, como nos defender? O antídoto mais eficaz contra o vírus da 

falsidade é deixar-se purificar pela verdade. Na visão cristã, a verdade 

não é apenas uma realidade conceitual que se refere ao julgamento 

sobre as coisas, definindo-as como verdadeiras ou falsas. A verdade 

não é apenas a revelação das coisas negras, "revelando a realidade", 

como o antigo termo grego que a designa, aletheia (de a-lethès, "não 

escondido"). A verdade tem a ver com toda a vida. Na Bíblia, tem o 

significado de apoio, solidez, confiança, como sugere a raiz "aman", 

da qual o Amém litúrgico também procede. A verdade é aquilo em que 

você pode se apoiar para não cair. Neste sentido relacional, o único 

verdadeiramente seguro e digno de confiança, no qual se pode contar 

sempre, quer dizer, "verdadeiro", é o Deus vivo. Aqui está a 

declaração de Jesus: "Eu sou a verdade" (Jo 14,6). O homem, 

portanto, descobre e redescobre a verdade quando a experimenta em 

si mesmo como fidelidade e confiabilidade de quem o ama. Somente 

isso liberta o homem: "A verdade vos libertará" (Jo 8,32). 

Liberação da falsidade e busca do relacionamento: aqui estão os dois 

ingredientes que não podem faltar para que nossas palavras e gestos 

sejam verdadeiros, autênticos, confiáveis. Para discernir a verdade, é 

necessário distinguir o que favorece a comunhão e promove o bem, e 

o que, pelo contrário, tende a isolar, dividir e contrastar. A verdade, 

portanto, não é alcançada quando é imposta como extrínseca e 

impessoal; em vez disso, decorre de relações livres entre pessoas, na 

escuta recíproca. Além disso, nunca pare de procurar a verdade, 

porque a falsidade sempre está à espreita, também quando se dizem 



coisas verdadeiras. Um argumento impecável pode basear-se em 

fatos inegáveis, mas se é usado para machucar outro e desacreditá-lo 

aos olhos dos outros, por mais que pareça justa, não contém em si a 

verdade. Por seus frutos podemos distinguir a verdade das 

declarações: se suscitam polêmicas, fomentam divisões, incutam 

resignação; ou, pelo contrário, conduzem a uma reflexão consciente e 

madura, a um diálogo construtivo, a um trabalho proveitoso. 

4. A paz é a verdadeira notícia 

O melhor antídoto contra falsidades não são as estratégias, mas as 

pessoas, pessoas que, livres de ganância, estão dispostas a ouvir, e 

permitem que a verdade surja da fadiga de um diálogo 

sincero; pessoas que, atraídas pelo bem, são responsáveis pelo uso 

da linguagem. Se a maneira de evitar a expansão da desinformação é 

responsabilidade, quem tem um compromisso especial é aquele que, 

por seu trabalho, tem a responsabilidade de informar, isto é: o 

jornalista, guardião das notícias. Este, no mundo contemporâneo, não 

executa só um trabalho, mas sim uma verdadeira e adequada 

missão. Ele tem a tarefa, no frenesi das notícias e no redemoinho das 

primeiras informações, lembrar que, no centro da notícia, não está a 

velocidade para dá-la e o impacto sobre os números de audiência, 

mas as pessoas. Informar é formar, é envolver-se na vida das 

pessoas. É por isso que a verificação das fontes e a proteção da 

comunicação são processos verdadeiros e adequados de 

desenvolvimento do bem que gera confiança e abre caminhos de 

comunhão e paz. 

Portanto, gostaria de dirigir um chamado para promover um jornalismo 

de paz, sem entender com esta expressão um jornalismo "bonzinho" 

que nega a existência de problemas graves e assume tons 

insípidos. Refiro-me, ao contrário, a um jornalismo sem fingimentos, 

hostil às falsidades, a slogans sensacionalistas e a declarações 

sensacionalistas; um jornalismo feito por pessoas para pessoas, e que 

se entende como um serviço a todos, especialmente aqueles - e eles 

são a maioria no mundo - que não têm voz; um jornalismo que não 

queime as notícias, mas que se esforça para buscar as verdadeiras 

causas dos conflitos, favorecer a compreensão de suas raízes e sua 



superação através da implementação de processos virtuosos; um 

jornalismo empenhado em indicar soluções alternativas para a 

escalada do clamor e da violência verbal. 

Por isso, inspirando-nos em uma oração franciscana, poderíamos 

dirigir-nos à Verdade em pessoa da seguinte maneira: 

Senhor, fazei de nós instrumentos da Vossa paz. 

Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que 

não cria comunhão.  

Fazei-nos capazes de remover o veneno de nossos julgamentos.  

Ajudai-nos a falar dos outros como irmãos e irmãs.  

Vós sois fiel e digno de confiança; fazei que as nossas palavras sejam 

sementes do bem para o mundo:  

onde há barulho, fazei que pratiquemos a escuta;  

onde há confusão, fazei que inspiremos harmonia;  

onde há ambiguidade, fazei que levemos clareza;  

onde há exclusão, fazei que levemos o compartilhar;  

onde há sensacionalismo, fazei que usemos a sobriedade;  

onde há superficialidade, fazei que plantemos perguntas verdadeiras; 

onde há preconceito, fazei que despertemos confiança;  

onde há agressividade, fazei que levemos respeito;  

Onde há falsidade, fazei que levemos a verdade. 

Amém. 

 

Vaticano, 24 de janeiro de 2018, festa de São Francisco de Sales 

FRANCISCO 
 

Fonte: Tradução livre de https://www.romereports.com/2018/01/24/mensaje-del-papa-

francisco-para-la-51o-jornada-mundial-de-la-comunicacion/ 


