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“Mesmo nos media católicos, é possível ultrapassar os limites, 
tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer 
ética e respeito pela fama alheia. Agindo assim, qual contribuição se 
dá para a fraternidade que o Pai comum nos propõe?”

Papa Francisco



01. PARA REZAR
Ambientação
Para o ambiente, arrumar penas e deixar 
junto com uma cruz.
Conforme os jovens forem chegando, en-
tregue cerca de 5 penas para cada um e 
peça para eles espalharem pelo espaço e 
retornarem aos seus lugares.

Oração
Aqui estamos, diante de Vós, Espírito San-
to: estamos todos reunidos no vosso nome. 
Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-
-nos o caminho a seguir, todos juntos. Para 
que sejamos um em Vós e nunca nos sepa-
remos da verdade. Amém.

02. PARA REFLETIR
Na Fratelli Tutti, o Papa Francisco coloca: 
“Deve-se reconhecer que os fanatismos, 
que induzem a destruir os outros, são pro-
tagonizados também por pessoas religio-
sas, sem excluir os cristãos, que podem 
fazer parte de redes de violência verbal 
através da internet e vários fóruns ou es-
paços de intercâmbio digital. Mesmo nos 
media católicos, é possível ultrapassar os 
limites, tolerando-se a difamação e a ca-
lúnia e parecendo excluir qualquer ética e 
respeito pela fama alheia. Agindo assim, 
qual contribuição se dá para a fraternidade 
que o Pai comum nos propõe?
Existe uma história conhecida de São FIlipe 
Neri, que é sobre uma penitência aplicada 
a uma senhora fofoqueira, mas que serve 
para visualizarmos o ambiente político que 
vivemos e como funciona o mal que dissi-
pamos.
“Havia uma mulher que era muito male-
dicente; não conseguia vencer esta pés-
sima mania e se confessava sempre com 
o padre Filipe. Ele já lhe tinha dado vários 
conselhos, mas ela continuava sem deixar 
este péssimo costume de falar mal dos ou-
tros. Percebendo que a mulher não con-
seguia deixar este vício, resolveu dar-lhe 
uma penitência pesada. Como penitência, 
mandou que a mulher, quando matasse 
uma galinha para comer, pegasse as suas 
penas, e saísse pela cidade espalhando as 
penas ao vento. 

Para cumprir a penitência, a mulher fez o 
que São Filipe mandou, e voltou a falar com 
ele, achando que já tinha cumprido a peni-
tência.
Mas, Filipe lhe disse: “Agora, você vai voltar 
pelas mesmas ruas onde lançou as penas 
ao vento, e vai recolher cada uma das pe-
nas e trazê-las aqui, sem perder nenhuma 
delas”.
Então a mulher lhe disse: “Mas padre, é 
impossível, o vento levou embora todas as 
penas, ventava muito”.
Então o padre lhe mostrou a gravidade das 
suas maledicências, que uma vez espalha-
das, nunca mais é possível cancelá-las e 
faz muito mal às pessoas. Esta história se 
espalhou logo entre muita gente e muitos 
lugares”.

Fonte: https://cleofas.com.br/sao-filipe-neri-e-a-
-mulher-maledicente/

03. PARA MEDITAR
Iluminação Bíblica
Colossenses 3, 8-10; 13-14

“Agora, porém, deixai de lado todas estas 
coisas: ira, animosidade, maledicência, 
maldade, palavras torpes da vossa boca, 
nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos 
despistes do homem velho com os seus ví-
cios, e vos revestistes do novo, que se vai 
restaurando constantemente à imagem 
daquele que o criou, até atingir o perfeito 
conhecimento (...). Suportai-vos uns aos 
outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez 
que tiverdes queixa contra outrem. Como o 
Senhor vos perdoou, assim perdoai tam-
bém vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos 
da caridade, que é o vínculo da perfeição.”

04. PARA APROFUNDAR
Perguntas
1. Você recebe muitas fake News? Como 
você age diante das falsas notícias que re-
cebe? 
3. Qual foi a notícia mais maluca que já re-
cebeu? 
2. É condizente que um cristão cancele ou-
tras pessoas na internet?



05. PARA FAZER
Informação! Crie posts informando sobre 
as fake News e como evitá-las e compar-
tilhe nas redes de seu grupo e em suas re-
des pessoais. Envie para seus amigos, cole 
nos murais e ajude nessa conscientização.

Ação

06. PARA AGRADECER
Ter consciência do nosso papel na socie-
dade como anunciadores e defensores da 
verdade é dom e graça de Deus, e por isso 
nós agradecemos pelas mãos de Maria, 
nossa mãe: Ave Maria...
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E PARA APROFUNDAR
AINDA MAIS NESSE
TEMA, ESCANEIE O

QR CODE E ASSISTA
AO VÍDEO PRODUZIDO
EM PARCERIA COM A

REDE SOBRE AS
#FAKE NEWS! 

COMPARTILHE COM OS AMIGOS!

Analise o conteúdo e a escrita: se você no-
tar muito discurso de ódio e ofensas, abra 
os olhos, pode ser uma fake News.
Veja a fonte: confira se são sites confiá-
veis, autores conhecidos, se a notícia está 
presente em mais de um meio de comuni-
cação, antes de compartilhar veja se tem 
fundamento o que está sendo dito. 
Nem sempre são informações falsas, pode 
ser apenas algum conteúdo antigo ou fora 
de contexto que é utilizado para parecer 
algo que não é. 
Olhe o rigor técnico usado no texto, a lin-
guagem aplicada e quem compartilhou. 
Nunca compartilhe nada somente pela 
manchete ou pela imagem que acompa-
nha. Leia o conteúdo, veja de quando é 
a imagem, a que ela se remete, tudo isso 
pode criar um sensacionalismo em torno 
de uma notícia simples de algo cotidiano e 
prejudicar a figura de alguém.

Dicas para evitar Fake News


