
Quem frequenta os espaços das mídias digitais certamen-
te já se deparou com a expressão fake news. Do WhatsA-

pp ao Facebook, do Twitter ao Youtube – para citar os mais 
populares – o processo é simples: alguém, intencionalmente, 
para ganhar seja nas fi nanças seja na política, produz e di-
vulga um conteúdo falso na internet, geralmente no formato 
de notícia para criar mais veracidade, valendo-se até mesmo 
de dados científi cos adaptados; ela é debatida nos espaços 
das mídias sociais; torna-se algo reconhecido, com caráter de 
sabedoria e verdade; quando a mentira é questionada como 
algo que evidentemente não é verdadeiro, por vezes há quem 
as defendem até o fi m.

Este tema é antigo, mas ganhou o mundo desde 2016 por 
conta da popularidade das mídias sociais e da interferên-
cia desta desinformação em temas de interesse público. 
Naquele ano, as notícias falsas alimentaram a retirada da 
Grã-Bretanha da União Europeia e também as eleições dos 
Estados Unidos que levaram Donald Trump ao Poder. No 
Brasil, nessa época, já havia muito conteúdo falso espalha-
do pelas mídias sociais, mas foi em 2018, com a campanha 
eleitoral que ele explodiu. 

O pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Prof. Wilson 
Gomes, explica que neste período de quatro anos, foi criada 
uma engrenagem de produção e de disseminação de notícias 

falsas para que grupos interfi ram, de forma criminosa, em te-
mas de interesse público. A falsifi cação e a distribuição de fake 
news são um tipo de tráfi co, como acontece com as drogas, 
produtores, fi nanciadores, “trafi cantes” grandes e pequenos, 
“soldados”, “aviões” e “viciados” (aqueles das nossas relações 
pessoais que estão nas mídias sociais consumindo fake news).

Tudo é gerado por grandes “trafi cantes”/falsários da infor-
mação, em ritmo industrial. Ligados aos grandes falsários 
produtores estão os “trafi cantes” que distribuem o produto. 
São políticos, ativistas autodenominados jornalistas, humo-
ristas e youtubers, blogueiros e líderes religiosos. Os empre-
sários fi nanciadores também atuam no tráfi co de fake news.

A questão é que há “pessoas cristãs” que espalham notícias fal-
sas para defender seus interesses e ainda usam conteúdo reli-
gioso como capa para essas ações criminosas, utilizando-se da 
fé dos “viciados”, seus consumidores. Nesse caso, debocham da 
fé cristã ao usarem e abusarem das palavras de Jesus “Conhece-
rão a verdade e a verdade libertará vocês” (João 8, 32). 

Mas, por que “pessoas cristãs” acreditam e ainda ajudam a 
divulgar e a consolidar as mentiras da internet? É fato que 
“pessoas cristãs” são pessoas crentes, que acreditam não só 
em Deus, mas nas lideranças que falam sobre Ele e nos gru-
pos que estão nas igrejas em torno d’Ele. Com isso, muita 

Para nos ajudar na refl exão

Nº 3   20 | julho | 2022

Apresentação de Dom Walmor

A Verdade como testemunho de fé

As palavras de Jesus Mestre são fortes, diretas, sem 
margens para manipulações: “Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida”. Espera-se, pois, sobretudo dos discí-
pulos de Cristo, irrenunciável compromisso com o ca-
minho, com a verdade e com a vida. Esse compromisso 
é frontalmente incompatível com a disseminação de 
fake news. Não se constrói a boa política, bem defi ni-
da pelo Papa Francisco – aquela comprometida com o 
bem comum – sobre os alicerces da mentira. Por isso 
mesmo, sempre desconfi e de quem dissemina inver-
dades, buscando a via da destruição, do desrespeito, 
das manipulações. 

Sabe-se que neste tempo de tantas facilidades tec-
nológicas, muitos se valem das ferramentas digitais 
para disseminar mentiras, destruir reputações. Sabe-
-se também que existem muitos recursos para reco-
nhecer o que é verdade ou mentira. Neste contexto, 

espera-se dos autênticos discípulos de Jesus um rigo-
roso discernimento sobre o que compartilhar. Seguir 
os passos da verdade, do Mestre Crucifi cado-Ressus-
citado, é incompatível com um agir descompromis-
sado, que faz circular o mal na forma de enunciados. 
Desejo que possamos trabalhar juntos para que a nos-
sa fé inspire sempre a atitude ética de, incansavel-
mente, se buscar a verdade, pois somos discípulos da 
verdade, do caminho, da vida, seguidores do mestre 
Jesus.

Em comunhão de preces e ajudando a política me-
lhor e necessária.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022

Dom W almor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte e Presidente da CNBB



Perguntas para serem respondidas em grupos 
(família, grupo religioso, movimento social, etc.)

1) Você já foi enganada/o em alguma situação? Al-
guém já te enganou para ganhar alguma vanta-
gem? Como você se sentiu? 

2) Quantas notícias falsas que chegaram a você pe-
las mídias digitais foram facilmente identifi cadas? 
Como identifi cou? Você foi avisada/o? Avisou a al-
guém sobre isto? Como você se sentiu? 

Na Bíblia, a orientação é que espalhar mentiras é um 
pecado, desagrada muito a Deus, o que Jesus atribui 

como ação do diabo, causador de confusão e pai da men-
tira (cf. João 8, 44). Já, o texto de Provérbios 6, 16-19, que 
refl ete a sabedoria popular inspirada por Deus, diz que 
entre as coisas que Deus abomina está a pessoa que pro-
fere mentiras e que semeia contendas entre o povo. Como 
vimos aqui, as fake news e a desinformação que têm circu-
lado entre nós causam contendas, confusão e até a morte. 
Deus abomina isto!

Na Bíblia, quem diz conhecer Deus, mas não pratica seus man-
damentos, é considerado/a pessoa mentirosa. “Quem diz que co-
nhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é menti-
roso, e a Verdade não está nele” (1 João 2, 4). Na tradição cristã se 
compreende que ao se trilhar o caminho do Evangelho, a pessoa 
nasce de novo, numa nova vida e a mentira não deverá mais fazer 
parte dela: “Não mintam uns aos outros. De fato, vocês foram 
despojados do homem velho e de suas ações” (Colossenses 3, 9).

Fica o desafi o para cristãs e cristãos romperem com tra-
fi cantes de notícias falsas e deixarem este vício diabólico. 
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para o Laicato

Uma boa notícia é que há pessoas cristãs, evangélicas e 
católicas, que estão preocupadas com gente das Igre-

jas ser alvo da propagação de fake news e desinformação. 
Elas têm se juntado para promover ações de enfrentamento 
desta situação com a denúncia das mentiras e busca da 
verdade.

Foi assim que nasceu o Coletivo Bereia – Informação e Che-
cagem de Notícias, criado em 2019 por jornalistas e pesqui-
sadoras/es para fazer checagem de conteúdos publicados 
em espaços cristãos. O nome Bereia é simbólico para quem 
lê a Bíblia, faz referência a uma cidade grega, localizada na 
região da Macedônia. O texto registra um elogio aos judeus 
de Bereia, que participavam das reuniões promovidas por 

cristãos, não apenas por sua abertura para ouvir os novos 
ensinamentos, mas pelo fato de, diariamente examinarem 
as Escrituras verifi cando se o que o apóstolo Paulo e seus 
companheiros diziam estava correto. 

São muitas as iniciativas de agências, sites e coletivos que 
prestam serviços de verifi cação diante da realidade tão 
desafi adora da propagação intensa de desinformação. No 
entanto, Bereia oferece uma especialidade: a checagem de 
notícias veiculadas nos espaços de mídias e lideranças re-
ligiosas, que têm o público cristão como alvo. Este Coletivo 
atua ainda na verifi cação dos pronunciamentos dos políti-
cos que se identifi cam como religiosos e que estão tão em 
evidência no cenário político hoje.

Experiência de checagem de notícias

Para saber se uma notícia ou informação é verdade ou mentira

http://www.coletivobereia.com.br
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://www.aosfatos.org/

https://projetocomprova.com.br/
https://www.e-farsas.com/  
https://www.boatos.org/   

O que nos diz a Bíblia?

gente abusa da boa-fé, especialmente daqueles e daquelas 
que acabam tendo uma fé ingênua, por não terem contado 
com uma formação cristã consistente para uma visão crí-
tica de mundo. 

O que é grave é que fake news matam. Com a pandemia do Co-
vid-19, muita gente ganhou espalhando mentiras. Seja para 

ganho econômico-fi nanceiro inventando remédios que fariam 
um tal tratamento precoce, criando medo contra vacinas; seja 
para faturamento político com material falso contra máscaras e 
o isolamento social. O resultado é criminoso: no Brasil, o número 
de pessoas contaminadas acabou com a vida de quase 700 mil 
pessoas e de milhões no mundo. As fake news e a desinformação 
são um grande mal e um grande pecado do nosso tempo.

Texto adaptado da Profª Magali Cunha, publicado no Caderno da 
“Campanha Primavera Para Vida”, da CESE. www.cnlb.org.br/encantarapolitica.


