Eleições 2018: vídeos e áudios contribuem
para a formação cidadã dos fiéis

Representantes das Províncias Eclesiásticas de Belo Horizonte, Diamantina e Mariana se reuniram
na PUC Minas e planejaram ações com o objetivo de contribuir para a formação cidadã, visando o
processo eleitoral 2018. Durante o encontro, foi definida a elaboração e distribuição de diferentes
materiais audiovisuais, que serão disponibilizados para todas as comunidades de fé e meios de
comunicação, comprometidos com a qualificação da democracia no Brasil.
Integram o conjunto de produções audiovisuais a série de vídeos produzidos pelo Núcleo de Estudos
Sociopolíticos da PUC Minas, instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte, além de pequenos
vídeos e programas radiofônicos planejados pela Rede Catedral de Comunicação Católica – TV
Horizonte e Rádio América, emissoras dedicadas à evangelização e à educação em Minas Gerais.
Todas as produções podem ser exibidas livremente, inclusive nas redes sociais. Os vídeos e áudios
ficarão disponíveis no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Entre os que participaram da reunião
na PUC Minas estavam o reitor da Universidade, dom Joaquim Mol, e o bispo diocesano de
Divinópolis, dom José Carlos, que publicou uma carta destinada a todas as dioceses que integram o
Regional Leste 2 da CNBB – Minas Gerais e Espírito Santo.
No texto, dom José Carlos pede que as comunidades de fé ajudem a partilhar as produções,
recordando que todo o conteúdo das mensagens relaciona-se com temas importantes para o
qualificado exercício da cidadania: nossa democracia, o voto e as suas consequências, o perfil dos
candidatos, os perigos das fake news (notícias falsas), elementos da Doutrina Social da Igreja e
palavras do Papa Francisco.
“Sabemos que muitas (arqui)dioceses vão produzir cartilhas e mídias próprias. Isso é bom e
importante. Precisamos somar nossas forças para fazer com que a política torne-se um efetivo
exercício da ampla caridade, priorizando as necessidades dos mais pobres, de quem vive nas
periferias geográficas e existenciais”, diz dom José Carlos na mensagem.
Confira o primeiro vídeo:
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