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CADA UM FAZ PARTE DA FESTA!
O critério de participação é a união, é o desejo de resgatar a 
paz na cidade de São Luís, é ser sal da terra e luz do mundo, 
se tornando discípulo e missionário do Senhor, espalhando 

a justiça e a caridade em todas as realidades vividas.

PALAVRA DO ARCEBISPO • PÁGINA 02

CAMINHO SINODAL
Após percorrer todas as 10 foranias arquidiocesanas, o processo 

sinodal continua nas paróquias, levando os fi éis ao conhecimento 

do Sínodo e à vivência da escuta e refl exões propostas.

CAMINHO SINODAL • PÁGINA 09

UMA FESTA QUE 
TRANSCENDE A FÉ
Conheça um pouco da 

história dos santos juninos.

ARQUIDIOCESE • PÁGINA 05

Solenidade volta com procissão luminosa às ruas do Centro de São Luís e a
Igreja Católica convoca para o dia 16 de junho: “Que todos sejam um” (Jo 17,21)

DESTAQUE • PÁGINAS 06 E 07
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A Eucaristia 
faz a Igreja
Dom Gilberto Pastana, arcebispo 
de São Luís do Maranhão

No próximo dia 16, quinta-feira, dia santo de guarda, 
somos todos convidados, povo de Deus na Arquidiocese 
de São Luís (MA), a participar do banquete do Senhor. 
É a Solenidade de Corpus Christi. A partir das 16h, nos 
encontraremos no Estádio Nhozinho Santos, que neste 
dia se tornará o Santuário do Senhor. É a festa do amor, 
da partilha, por isso deve ser bem preparada e por isso 
você não pode faltar.

Na Eucaristia, Cristo se faz Pão, faz-se alimento da 
Salvação. “Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem 
comer deste pão viverá eternamente” (Jo 6,51a). É o pão 
dos pobres, dos tementes a Deus, dos que depositam 
sua confi ança no Senhor da Vida. Dos que se sentam à 
mesa e se fazem membros do Povo de Deus. Sentem-se 
participantes do Reino, discípulos e missionários do Pai.

A Eucaristia é o contraste amoroso de uma realida-
de pecaminosa, distante de Deus, marcada pela fome, 
pela vida de muitas pessoas sem casa, sem emprego, 
sem ternura e sem pão. A eucaristia é o Pão Partilhado, 
que sustenta a paz diante de tanta violência, fortifi ca 
a esperança, fortalece a resistência e faz com que ve-
jamos em cada pessoa o irmão que o Senhor nos dá. A 
Eucaristia nos faz Comunidade, nos faz Igreja.

Irmãos e irmãs, nos tornamos acolhedores de to-
dos. Cada um é bem-vindo. Cada um é importante. 
Cada um faz parte da Festa. O critério de participação 
é a união, é o desejo de resgatar a paz na cidade de São 
Luís, é ser sal da terra e luz do mundo, se tornando dis-
cípulo e missionário do Senhor, espalhando a justiça e 
a caridade em todas as realidades vividas.

Não tem como não ser solidário na 
missão, não tem como não participar 

da comunidade, não tem como não 
espalhar aos quatro cantos do mundo a 
alegria contagiante e renovadora que a 

solenidade de Corpus Christi nos favorece.

Penso de modo especial nos jovens e nas famílias, tão 
afetadas pelo individualismo, consumismo e relativis-
mo. Vocês todos são convidados de modo especial. Vidas 
novas venham experimentar, assumindo e realizando 
o tríduo preparatório para a solenidade. Primeiramente 
em suas casas, Igreja doméstica, realizando o encontro 
orante que sua paróquia preparou, segundo juntando 
as famílias e refl etindo na sua comunidade eclesial e 
fi nalizando o terceiro encontro na matriz paroquial, 
rede das comunidades.

Alimentados pelo Senhor, fortifi camos a nova Vida 
que se realiza pela passagem, Páscoa celebrada, que 
gera um testemunho de conversão. É o Corpo do Se-
nhor ofertado por e para nós, sangue derramado para 
gerar nossa vida e nossa salvação. Não tem como não 
ser solidário na missão, não tem como não participar 
da comunidade, não tem como não espalhar aos quatro 
cantos do mundo a alegria contagiante e renovadora 
que a solenidade de Corpus Christi nos favorece. 

A procissão realizada como continuidade da celebra-
ção é o desdobramento do alimento por nós recebido. É 
necessário que este Corpo seja visibilizado, manifestado 
publicamente nossa fé neste divino sacramento, acom-
panhado por todos, cantando, louvando, e proclamando 
Cristo Senhor. Cristo Vive, Cristo Reina. As ruas, as 
casas, as pessoas são todas atingidas e abençoadas pela 
força sacramental do Corpo do Senhor.

Sua participação fará de você um evangelizador, 
anunciador de Cristo, Pão da Vida, contribuindo para 
a construção de um novo mundo. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

Casas inacabadas
Lourival Serejo, Membro AML

Sempre observei a quantidade de casas que se encon-
tram sem reboco, nos bairros e invasões. Algumas apenas 
começadas, outras com um monte de tijolos ao lado, mas, 
sobretudo, casas levantadas e habitadas sem os últimos 
acabamentos.

Do aeroporto do Galeão, ao centro do Rio de Janeiro, o 
que mais se vê são casas e mais casas só com tijolos à mos-
tra, despeladas, numa coreografi a à espera de um pintor 
inspirado ou de um cronista qualquer.

Penso, então: o que faltou para concluir o projeto da casa 
própria, da casa digna? Um pouco mais de di-
nheiro que as despesas diárias não permitiram 
poupar, respondo a mim mesmo. Poderiam 
deixar os tijolos ao menos bem distribuídos e 
depois pintados. Em Bogotá há milhares de ca-
sas não rebocadas, ao estilo inglês. Dizem que 
é para manter um clima suportável. Acontece 
que lá é uma opção estética que começa pela 
forma dos tijolos. Aqui, não! É uma limitação 
econômica mesmo.

Recentemente, deram-me um livro do escritor argen-
tino Roberto Arlt, até então desconhecido por mim, com 
o título Águas-fortes portenhas. Águas-fortes cariocas. Qual 
não foi minha surpresa quando me deparei com a crônica 
“Casas sem terminar.” Passei à leitura e constatei que o 
cronista abordava exatamente a temática que sempre me 
chama a atenção: casas sem reboco. Aliás, ele prefere cha-
mar “reboque.”

Em certo ponto de sua crônica, diz o argentino: “E as 
pessoas que passam não podem fazer nada a não ser virar 
a cabeça e olhar, intrigadas, as paredes vermelhas; o fun-
do escuro de uma parede-meia fechando um ângulo e os 

ângulos nus ásperos, como se tivessem sido lambidos pelo 
calor de um terremoto, enquanto as centopeias correm 
pelas chapas de zinco perfuradas”.

Na tentativa de explicar essas casas vermelhas, o cronista 
portenho levanta várias hipóteses: cálculos equivocados 
de gastos, briga com os pedreiros, ou as várias facetas de 
um imprevisto.

Ingenuamente, penso-me ganhando na loteria e che-
gando na porta de uma casa dessas para saber de quanto 
precisam para concluir a construção interrompida. Desse 

modo, confortaria-me ter ajudado 
a resolver esse problema, como 
uma gota d'água no oceano.

Esse quadro real que descrevo 
remete para o problema da habi-
tação no Brasil. Após a pandemia, 
o número de moradores de rua 
aumentou nas capitais brasilei-
ras, principalmente em São Pau-

lo. Mas não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, tão ricos e 
poderosos, há milhares e milhares de moradores de rua. 
Alguns, por vocação ou miséria. Outros, brigam com a 
família para viverem nas ruas.

O défi cit habitacional no Brasil chega a mais de seis mi-
lhões de pessoas sem casas. Nessa contagem, incluem-se 
as moradias precárias, as primeiras vítimas das grandes 
chuvas. Nessas moradias, às vezes moram mais de seis pes-
soas. Situação que afronta o direito fundamental à moradia 
que garanta o mínimo existencial das pessoas humanas.

Nesse panorama desolador, ter uma casa sem reboco já é 
um privilégio, independentemente da impressão que causa 
às pessoas que passam. ■

JUSTIÇA

Estado de guerra
Carlos Nina, Advogado e jornalista

Os estados democráticos, por princípio, têm sua orga-
nização baseada na separação de poderes.

A ideia teria surgido inicialmente com Aristóteles em 
A Política. Depois, John Locke, no Segundo Tratado Sobre o 
Governo Civil, e Charles-Louis de Sécondat, o Montesquieu, 
conquistou o crédito da “criação” da proposta de tripartição 
de poderes, desenvolvendo o tema em O espírito das leis, a 
partir das ideias de Locke.

Publicada em 1748, a fórmula não conseguiu ser aplicada 
de modo plenamente satisfatório, apesar das boas intenções 
do grego, do inglês e do francês.

Suas teorias visavam em organizar a sociedade para ser-
vir aos cidadãos. Imagina-se que acreditavam na respon-
sabilidade do ser humano, sua capacidade de usar poderes 
políticos com honestidade, em benefí cios de todos.

Belas intenções.
Não foi por acaso, portanto, que o último tópico do Livro 

Primeiro de A Política é sobre “se deve a virtude ser reclamada 
nos que obedecem ou apenas naqueles que mandam”. Ou 
seja, há mais de trezentos anos antes de Cristo, para Aris-
tóteles parecia fora de questão a virtude dos que mandam. 
Dois mil anos depois esse requisito soa como excludente.

Locke, até escreveu que “sendo todos os homens natu-
ralmente livres, iguais e independentes, nenhum pode ser 
tirado desse estado e submetido ao poder político de outrem 
sem seu consentimento, pelo qual pode convir, com outros 
homens, em agregar-se e unir-se em sociedade, tendo em 
vista a conservação, a segurança mútua, a tranquilidade 

da vida, o gozo sereno do que lhes cabe na propriedade, e 
melhor proteção contra os insultos daqueles que desejariam 
prejudicá-los e fazer-lhes mal”.

A concepção, portanto, de organização social traz em 
seu próprio cerne a necessidade de defesa dos que, “livres, 
iguais e independentes”, querem a paz contra os que lhes 
querem fazer o mal.

A tripartição dos poderes, aperfeiçoada por Montesquieu, 
sobrevive incólume há mais de duzentos e cinquenta anos 
e até funciona em algumas nações. Noutras, onde os pode-
res são dominados exatamente por aqueles a quem Locke 
temia, não passam de engodo. São fachadas - já nem tão 
disfarçadas - onde ambições pessoais falam mais alto. As 
fi nalidades a que deveriam servir são meros rótulos de en-
riquecimento ilícito, exibido acintosamente em contraste 
com o sofrimento que os dutos da corrupção provocam e 
que é visível na fome que formiga nos lixões e na miséria 
que perambula nos semáforos, marquises e qualquer chão 
onde a indigência possa repousar o corpo.

Quando se lê na constituição de uma nação que o Legis-
lativo, o Executivo e o Judiciário são poderes independentes 
e harmônicos entre si, mas vê-se que o Poder do qual o ci-
dadão esperava que lhe fi zesse justiça, é o de onde emanam 
injustiças inomináveis, deve-se levar em conta o que disse o 
Barão de La Brède em sua obra: “Desde o momento em que 
os homens se reúnem em sociedade, perdem o sentimento 
da própria fraqueza; cessa a igualdade que entre os mesmos 
existia, e inicia-se o estado de guerra”. ■
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O que faltou para concluir 
o projeto da casa própria, 
da casa digna? Um pouco 
mais de dinheiro que as 

despesas diárias não 
permitiram poupar
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REVERBERAR

Feliz aniversário Rádio 
Educadora do Maranhão!
“...as rádios católicas continuam muito úteis 
num panorama completo da comunicação 
eclesial” (Irmã Helena Corazza)
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Logotipo da Rádio Educadora.

Aos doze dias do mês de junho de 1966 nascia a Rádio 
Educadora 560 AM, emissora católica, da Arquidiocese 
de São Luís, que se destacava pela programação voltada 
para a evangelização, educação e justiça social. Em 2022 a 
Educadora celebra 56 anos de fundação, com uma história 
consolidada junto à sociedade maranhense.

Atualmente a Educadora se apronta para mais um pas-
so importante - a migração AM/FM. Esta se constitui em 
uma oportunidade especial, um verdadeiro kairós para 
reconfi guração, ajustes e aprimoramentos de processos, 
equipamentos, programação e equipe. Esse empenho em 
parte já iniciou em 2015, quando, a pedido da Arquidioce-
se, o Santuário São José de Ribamar passou a administrar 
a emissora. Muitos passos já foram dados no que se refere 
às questões administrativas, de atualização tecnológica, de 
inserção nas plataformas e mídias digitais e de desenvolvi-
mento da equipe de profi ssionais. Em breve, lançaremos a 
nova programação com a expectativa de proporcionar aos 
nossos ouvintes (e também seguidores), uma renovada e 
satisfatória experiência de ouvir rádio.

A pesquisa Kantar Ibope Media de 2020, ano da pandemia 
da Covid-19, assevera a importância do rádio no Brasil. Diz 
a pesquisa que 78% dos ouvintes escutam rádio em casa, 
(eram 70% em 2019); 18% no carro (eram 23% em 2019); 
7% em outros lugares (2% em 2019); 5% no deslocamento 
(7% em 2019); e 3% no trabalho (13% em 2019). No Nor-
deste, 79% da população escuta rádio, em um consumo 
médio de 4h49 por dia. Isso signifi ca que o rádio continua 
vivo, e muito vivo, como veículo de comunicação dos mais 
preferidos dos brasileiros. Hoje o rádio é “expandido”, isto 
é, o rádio é multiplataformas. Não está apenas no dial (AM 
e/ou FM), está também nos sites, aplicativos, redes sociais 
digitais, até na TV.

As rádios católicas também se desenvolveram. No Mara-
nhão, temos três emissoras da Igreja: Boa Notícia de Balsas 
91,1; Educativa de Coroatá 106,3; e a nossa querida Educa-
dora 560 AM. As três anunciam o Evangelho e irradiam 
programas de referência em jornalismo, cultura, esporte 
etc. Destaque para o programa “Igreja em Ação” coprodu-
zido pelas emissoras em parceria com a Pascom Regional 
e com a Ascom da CNBB Maranhão, e veiculado todos os 
sábados, às 7h, nas três emissoras.

Ao celebrarmos os 56 anos da Rádio do Povo de Deus, 
convido você a ouvir e rezar por nossa emissora. Torne-se 
um devoto colaborador, pois dessa maneira você participa 
da família dos ouvintes que ajudam a manter a rádio da 
nossa Igreja. Cadastre-se pelo número (98) 9 8893 0158 
(também é a chave PIX para ofertas e doações). Vida longa 
para a Rádio Educadora! No ano do centenário da Rádio no 
Brasil, o Maranhão parabeniza a Rádio do Povo de Deus! ■

SAÚDE MENTAL

Particularidades clínicas da Síndrome do Pânico
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde pela 
Emil  Brunner World University (EBWU. Flórida, EUA)

Sintomas como falta de ar ou sensação de asfi xia, verti-
gem, sensação de desmaio, palpitações (taquicardia), tremor 
nas mãos, sudorese, sufocamento, náusea, despersonali-
zação ou desrealização, são alguns sintomas da Síndrome 
do Pânico.

Esta é uma doença provocada por um transtorno da 
ansiedade. Esse transtorno evolui cronicamente e surge 
predominantemente entre as mulheres e na adolescência 
podendo, todavia, aparecer desde a infância e entre idosos. 
Se caracteriza predominantemente por um período de in-
tenso medo, ansiedade anormal, acompanhado de sintomas 
somáticos, psíquicos e comportamentais, descritos acima.

Esse mal estar é agudo e tem um início súbito e rapida-
mente atinge uma intensidade máxima em poucos minutos. 
Cada ataque dura em média entre 25 a 30 minutos e mesmo 
que não haja uma intervenção médica, o ataque se encerra. 

Para diagnóstico defi nitivo de Transtorno do Pânico 
(TP), faz-se necessário, dois procedimentos: o primeiro 
uma avaliação clínica rigorosa e competente, realizada 
pelo médico psiquiatra. O segundo, a realização de exames 
laboratoriais, para afastar outras doenças clínicas e psiqui-
átricas (diagnóstico diferencial).

Sobre o tratamento dos mesmos, recomenda-se o uso 

regular e por tempo determinado de medicamentos efe-
tivos para o controle da doença. Em geral, o tratamento 
farmacológico da Doença do Pânico é fundamental para o 
controle clínico dessa enfermidade. Outra recomendação 
fundamental é a psicoterapia, neste caso a modalidade mais 
recomendada atualmente é a Terapia Cognitivo Comporta-
mental (TCC) que associada ao tratamento farmacológico 
garante a recuperação plena desses enfermos.

Na atualidade, os mais importantes estudos sobre o 
Transtorno do Pânico, se encontram na Psiquiatria e nas 
Neurociências. Esses estudos explicam a clínica desse trans-
torno e apontam alterações no cérebro como causa dessa 
doença. Biologicamente, ocorreria uma disfunção no cé-
rebro (SNC - septo, amígdala e hipocampo), que produziria 
todos os sintomas descritos sobre esse transtorno. 

Além dos tratamentos recomendados acima, atualmente 
sugere-se atividades fí sicas, pelo menos 150 minutos por 
semana. Atividades sociais e ocupacionais regulares, uma 
boa noite de sono, alimentação adequada e manter seu cére-
bro ocupado em atividades intelectuais, são recomendações 
importantíssimas sugeridas para evitar, preventivamente, 
a ocorrência de ataques de pânico e, certamente, manter 
rigorosamente as psicoterapias e os medicamentos. ■

MISSÃO EM FOCO

Quem nos orienta?
Identifi car a voz do pastor Jesus no meio do barulho
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

Dentro do tempo pascal temos a oportunidade de re-
cordar a imagem do Bom Pastor, Jesus Cristo, o profeta de 
Nazaré, anunciador do Reino de Deus, o Messias pobre que 
se compadece, porque o seu coração é habitado pela mise-
ricórdia sem fi m. Ele é o Senhor onipotente que dá a vida 
“para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 
10,10). Neste sentido, vale a pena olhar para Ele. Mais que 
isso: ouvir a sua voz, seguir os seus passos, deixando-nos 
curar por Ele, para que seguindo o seu exemplo, sejamos 
capazes de amar e servir, mormente aqueles que o próprio 
amou até o fi m.

Na sintonia com o coração de Deus 
somos desafi ados a formularmos pre-
ces no coração, pois é importante que 
nas comunidades não faltem pastores 
humildes, bons e dedicados, autênti-
cos seguidores do Bom Pastor. Ora, 
todo ser humano nasce dependente 
dos cuidados de alguém que, à medida que cresce, ganha 
autonomia e passa igualmente a cuidar de si. Contudo, essa 
autonomia não signifi ca autossufi ciência. Toda pessoa tem 
a necessidade de pertença, mesmo sendo adulta busca per-
tencer a alguém ou a algum grupo.

É da natureza humana a necessidade de ser cuidado e 
orientado a respeito da própria vida. Isto signifi ca que todo 
ser humano é, em certa medida, ovelha conduzida por um 
pastor. Desse modo, impõe-se para nós uma pergunta: 
quem de fato tem sido o nosso pastor/cuidador/orientador? 
Tempos atrás, instituições como família, escola e igrejas, 
funcionavam como cuidadoras e orientadoras. Todavia, 
atualmente essas instituições passam por difi culdades e 
muitas pessoas estão sem referências, sem cuidados, orien-
tação. Por isso, cada um hoje tende a seguir o seu caminho 
e a viver como pode neste mundo individualista e profun-
damente desorientado.

As consequências são logo notáveis: uma humanidade 
que vive como ovelhas sem pastor. Atingidas pela falta de 
orientação, muitas pessoas se confi am nas mãos erradas 

de lobos e não de pastores. A esse respeito, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afi rma que o nosso 
país se encontra diante de duas ameaças merecedoras de 
especial atenção. A primeira se trata da manipulação reli-
giosa protagonizada por religiosos e políticos que colocam 
em vista um projeto de poder sem afi nidade com os valores 
do Evangelho de Jesus Cristo. E a segunda faz referência a 
disseminação das fake news que através da mentira e do ódio 
falseiam a realidade e maculam a verdade.

De novo outra pergunta se levanta: por que falsos pastores 
conseguem arrebanhar muitos segui-
dores em nossas comunidades? Há 
uma curta resposta: somos um povo 
desorientado. Mas Jesus ontem, hoje 
e sempre continua a dizer: “as minhas 
ovelhas escutam a minha voz, e elas 
me seguem” (Jo 10, 27-29). O nosso 
desafi o, portanto, é identifi car a voz 

de Jesus no meio do barulho e da correria da nossa vida. E 
a sua voz pode ser escutada no íntimo da nossa consciência 
quando silenciamos no Evangelho de cada liturgia quando 
o proclamamos, no coração de todas as coisas quando as re-
verenciamos. Por certo, desafi a-nos a sermos vozes de Jesus 
para inúmeras pessoas que se encontram desorientadas.

Assim, é preciso deixar claro! Embora queiramos ser 
livres e autônomos, “nos trocados e nos miúdos” acabamos 
confi ando-nos nas mãos de alguém. A questão é saber em 
que mãos temos nos confi ado. Por isso, perguntemo-nos: 
quem nos orienta quanto à vida afetiva e sexual? Quanto à 
vida profi ssional e fi nanceira? Quanto ao modo de lidar com 
as nossas emoções e necessidades espirituais? Quem segui-
mos nas redes sociais? O que o conteúdo delas acrescenta 
na minha vida pessoal e na relação com os outros? Jesus, 
nosso Pastor, não exclui ninguém do seu rebanho, é a nossa 
resistência à sua Palavra que provoca a nossa auto-exclusão! 
Por isso, mais que ouvir e seguir a voz de estranhos, vale-
-nos, na verdade, é escutar com reverência a voz do Pastor 
amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor! ■

Mais que ouvir e seguir a voz de 
estranhos, vale-nos, na verdade, 

é escutar com reverência a 
voz do Pastor amado, Jesus 

Cristo, o nosso Senhor!
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ACONTECEU

Assembleia Regional do SAV/PV com o 
tema “Vocação: Graça e Missão”.

Grupos reunidos. Foto: Padre Jadson Borba
De 5 a 7 de maio, aconteceu a Assembleia Regional do Serviço 
de Animação Vocacional da Pastoral Vocacional (SAV/PV). Com 
o tema “Vocação: Graça e Missão”, o encontro foi realizado na 
casa de retiro Oásis, em São Luís.
Estiveram presentes na assembleia: dom Sebastião Bandeira (bis-
po de Coroatá/MA), irmã Clotilde Prates de Azevedo (assessora 
da assembleia) e das Irmãs Apostolinas de São Paulo. A temáti-
ca que perpassou a assembleia teve como objetivo sensibilizar, 
animar e incrementar a cultura vocacional no Regional. Além de 
preparar para celebrar o 3º Ano Vocacional do Brasil que ocorrerá 
de 20 a 26 de novembro de 2023, com o tema “Vocação: Graça e 
Missão” e o lema “Corações ardentes, pés a caminho”. ■

Jovens recebem o Sacramento da Crisma

O Arcebispo dom Gilberto Pastana celebrou 
sacramento da crisma de 230 jovens da Paróquia 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito no dia 15 de 
maio. Foto: Pascom/N. Sra. do Rosário e São Benedito.

Igreja diocesana celebra a ordenação 
diaconal de seminaristas

Dom Gilberto Pastana, arcebispo metropolitano, 
presidiu a missa de ordenação dos novos diáconos: 

Brayan Verde, Lucas Moreira Gomes, Manoel de Jesus 
Primo e Ramon Henrique. A missa aconteceu dia 30 

de abril na Paróquia Santíssima Trindade (Cidade 
Olímpica). Foto: Pascom/Par. Santíssima Trindade

Encontro Arquidiocesano de Liturgia
A Pastoral Litúrgica da Arquidiocese de São Luís realizou em 14 
de maio o Enconto Arquidiocesano de Liturgia. O evento reuniu 
coordenadores de cada forania, que acompanharam a explana-
ção do coordenador da Pastoral Litúrgica, padre Jadson Borba, 
que abordou temas como: “O que é Pastoral Litúrgica” e “Equi-
pe de Liturgia”. Em seguida, houve uma apresentação sobre a 
Organização da Arquidiocese a nível de Pastoral. O Encontro 
Arquidiocesano de Liturgia foi realizado no salão paroquial da 
Igreja dos Remédios (Centro). ■

Romaria dos Trabalhadores

Romaria em transição. Foto: Arquivo Pascom/
Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem

A Paróquia São José dos Migrantes, em parceria com a Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem, realizaram a XVII Romaria dos 
Trabalhadores na tarde do dia 1° de maio. Durante o percurso, as 
comunidades fi zeram as apresentações centradas em temas que 
denunciam a indiferença do governo e que atingem diretamente 
os trabalhadores brasileiros. Ao fi nal da celebração eucarística, 
presidida pelo arcebispo metropolitano dom Gilberto Pastana, 
foi realizado o envio dos missionários que rezaram as novenas 
de maio com as famílias. ■

Caravana Samaritana
A Arquidiocese de São Luís do Maranhão, por meio da Ação Social 
da Arquidiocese (ASA), promoveu no dia 21 de maio, na Paró-
quia da Penha (Anjo da Guarda), a primeira edição da Caravana 
Samaritana. A Ação Social, coordenada pela médica Terezinha 
Magalhães, contou com serviços de atendimento médico e es-
piritual; orientações às famílias sobre problemas relacionados 
à drogadição; espaço kids; e testes de Covid-19. Cerca de 600 
pessoas foram atendidas. A proposta é que o serviço aconteça em 
outras paróquias da arquidiocese (por isso o nome Caravana). ■

Pastoral do Dízimo

Treinamento da Pastoral do Dízimo realizado em 
Caxias (MA). Foto: Arquivo Pascom/Caxias

As dioceses de Imperatriz (MA) e Caxias (MA) realizaram encontros 
com a temática focada no “Documento 106” - principal livro para 
a Pastoral do Dízimo. Em ambas as cidades, o tema foi ministrado 
pelo formador José Carlos da Silva (Arquidiocese de São Luís) e 
equipe do Regional Nordeste V. Os encontros têm o objetivo de 
dar continuidade ao trabalho de articulação e integração com 
troca de experiências entre a arquidiocese e dioceses para a 
implantação do Projeto do Dízimo a nível do Regional Nordeste 
V. Na cidade de Imperatriz o encontro aconteceu no dia 30 de 
abril e em Caxias, nos dias 6, 7 e 8 de maio. ■

Canonização da beata Madre Francisca Rubatto

Madre Francisca Rubatto. Foto: Arquivo 
Pascom/Paróquia São José

A Congregação das Irmãs Capuchinhas de Madre Ruba� o, 
na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrou a 

canonização de sua fundadora, Beata Madre Francisca Ruba� o 
durante a semana festiva de 8 a 15 de maio. A Santa Missa com 
Rito de Canonização foi realizada na Praça de São Pedro, Vaticano, 
sendo transmitida pelo Youtube. Beatifi cada em 1993 pelo Papa 
São João Paulo II, Madre Ruba� o logo no início da pandemia, 
em 2020, teve reconhecido, por meio de decreto, um milagre 
atribuído à sua intercessão. Este havia salvo da morte uma jovem 
que sofreu um acidente e teve traumatismo craniano com hemor-
ragia. As orações à beata Madre Ruba� o salvaram sua vida! ■

Pastoral da Escuta

Encontro da Pastoral da Escuta na Vila Embratel. 
Foto: Arquivo Pascom/Paróquia São Daniel Comboni

A paróquia de São Daniel Comboni (Vila Embratel) está em fase 
de implantação da Pastoral da Escuta e, para tanto, realizou um 
encontro com os fi éis para defi nir os objetivos da pastoral e como 
participar desta missão de acolhida e escuta. A formação ocorreu 
em 1º de maio e foi assessorada pelo padre Amaxsandro Feitosa, 
missionário comboniano e psicólogo que desenvolve ações da 
Pastoral da Escuta em São Paulo (SP). ■

Nomeação dos padres Carmelino 
Farias e Reginaldo Pereira

Os padres Carmelino Pereira Farias e Reginaldo da Costa Pereira 
serão nomeados párocos das paróquias Nossa Senhora de Fáti-
ma (Bairro de Fátima) e Nossa Senhora da Luz (Paço do Lumiar), 
respectivamente. ■

 Parabéns! 
ANIVERSARIANTES DE JUNHO

06.06: Frei Raimundo Nonato Moreira da silva 
- OFMConv

06.06: Diácono Márcio Franco dos Santos Sanches 
12.06: Diácono Francisco Antunes de Oliveira 
13.06: Padre Antônio Carlos da Silva Baldez
16.06: Diácono Jondauton Ferreira Maria
17.06: Padre Rodrigo Gutemberg Ferreira de 

Andrade
17.06: Padre Ayrton Frank Castro Pinheiro
19.06: Diácono Elildo da Silva Sousa
21.06: Padre Ricardo João Cordeiro Moreira
23.06: Diácono Francisco de Assis Souza Lima
24.06: Diácono João Carlos Abreu
25.06: Diácono João Batista Campos Arouche
29.06: Padre João Pedro de Jesus dos Reis Fonseca

ORDENAÇÃO
18.06: Padre Jadson Borba e Silva
21.06: Padre Enildo Cruz Dias 
24.06: Padre Antônio Carlos da Silva Baldez
24.06: Padre Cláuber Pereira Lima
27.06: Padre Antônio José Ferreira Soares
28.06: Padre Cláudio Mendes Correia
30.06: Padre Heitor Waldimir Franklin da Costa de 

Morais
30.06: Padre Ivanildo Barros
30.06: Padre Raimundo Gomes Meireles
30.06: Padre Roney Rocha Carvalho

Aqui o seu 

prevalece !
stylo

Av.01, Q-05, Nº 24, Angelim.
@stylopropriocalcados

CARAVANA DE SÃO LUÍS PARA O XVIII 
CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

EM RECIFE / OLINDA - PE

Saída    10/11 - Retorno 16/11
Valor: R$ 1.800,00 (Parcelado no cartão)

PACOTE INCLUI;
Translado IDA E VOLTA, em ônibus executivo (Empresa Transporte Vitória)
Hospedagem com café da manhã (4 diárias)
Inscrição no Simpósio Teologico
Kit do Congresso (camisa e texto base).
City Tour Religioso.

PACOTE NÃO INCLUI;
Despesas com alimentação durante o percurso.
Consumo em frigobar de hotel.
Custos com lazer em geral dos passeios.
Despesa com lavanderia.

Informações: (98)99602-9241 - (Márcio Henrique) (98)98477-9657 - (Danielle Garcez)

COM PRESENÇA DE SACERDOTE

10 A 16 DE NOVEMBRO 2022
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UM GRITO PELA VIDA

O grito pela liberdade
A luta em defesa da vida de seres humanos que são tratados como mercadoria
Da redação

“Enfrentar o tráfico de pessoas é o 
nosso compromisso”. Este é o lema da 
Rede Um Grito Pela Vida que, há 15 
anos, atua no Brasil em defesa da vida 
de crianças, jovens e mulheres traficadas 
e exploradas no Brasil.

Segundo dados atuais da Organi-
zação Mundial do Trabalho (OMT), o 
tráfico humano movimenta cerca de 32 
bilhões de dólares por ano. A pandemia 
da Covid-19 também gerou impactos no 
tráfico humano, visto que aumentou a 
vulnerabilidade socioecônomica e levou 
muitas pessoas a aceitarem condições 
precárias de trabalho. Realizando uma 
relação de gênero e finalidade de exploração, partindo de dados 
do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas do Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), mulheres 
e meninas prevalecem nas ocorrências de tráfico para a explo-
ração sexual, enquanto os homens para o trabalho escravo.

O tráfico de pessoas tornou-se um grande problema social 
nos últimos anos e é considerado um dos ataques mais hedion-
dos à dignidade humana. De acordo com o Centro de Informa-
ções das Nações Unidas (2003), a escravidão, o tráfico de pessoas 
e as práticas conexas, como a servidão por dívidas, a prosti-
tuição e o trabalho forçado, constituem violações dos direitos 

humanos mais fundamentais: o direito à 
vida, à dignidade, à segurança, o direito 
ao trabalho justo, à saúde e à igualdade. 
Valmí Bohn, coordenadora nacional da 
Rede Um Grito pela Vida, emociona-se 
ao declarar a importância desse movi-
mento. “É um imenso compromisso e 
desafio constante. Como ser humano, 
cada um de nós precisa ter consciência 
e se importar com o cuidado da vida do 
outro”, relata.

A coordenadora local da rede, Maria 
das Graças, explica que o grupo se orga-
niza nas regionais da CRB (Conferência 
dos Religiosos do Brasil) em núcleos nos 

estados com a participação de religiosos, religiosas e leigos. 
“Enfrentar o tráfico de pessoas é muito difícil, mas a fé forta-
lece e anima a continuar nessa missão muitas vezes difícil e 
arriscada”, conta. ■

Para participar como voluntário ou informar-se sobre a Rede 
Grito Pela Vida, entre em contato com os seguintes números:

 • Maria das Graças: (98) 98164-4681
 • Valmí Bohn: (92) 9263-0292
 • Acesse o site: gritopelavida.blogspot.com

ARQUIDIOCESE TRIBUTO - IN MEMORIAN

Padre Jocy Neves Rodrigues
Transformador desde o ínicio 

Da redação

Padre Jocy Neves Rodrigues. 
Foto: Blog Kenard Kaverna

A história do padre Jocy Neves Rodrigues, começa 
com um sonho: tornar-se padre. Este sacerdote católico 
maranhense, escritor, professor universitário e músico 
brasileiro foi um grande incentivador da cultura e edu-
cação. Padre Jocy nasceu em Tutóia, em 25 de junho de 
1917 e dizia que recebeu o chamado para servir a Deus 
ainda na infância, na ocasião da primeira Eucaristia, 
aos sete anos de idade.

VIDA ECLESIAL

Multifacetado, o padre fez os estudos primários em 
sua cidade natal já com planos de entrar no seminário. 
Como a cidade não tinha escola de ensino fundamen-
tal, aos 11 anos foi para Parnaíba (PI). Lá, os diretores 
ofereceram bolsa de estudos, uniformes e livros para 
que continuasse a estudar ali, mas ele recusou dizen-
do que queria ser padre e, para tanto, estava decidido 
ir para São Luís, estudar no Seminário Santo Antônio, 
onde ingressou em 1929. Sempre se destacando pelas 
boas notas, foi ordenado presbítero aos 22 anos,  em 8 
de dezembro de 1939.

De volta a Tutóia, em 17 de janeiro de 1940, o padre 
Jocy Neves Rodrigues celebrou sua primeira missa de 
forma cantada. No Maranhão realizou trabalhos pas-
torais em vários municípios, entre eles Barreirinhas, 
Tutóia, Coroatá e a capital maranhense.

INCENTIVADOR DA CULTURA E EDUCAÇÃO

Mais de 50 músicas do bumba meu boi foram cata-
logadas pelo maestro e músico, que serviu de base para 
a peça de sucesso no Brasil, Catarina. Destacou-se pelo 
pioneirismo na fusão das culturas tradicional e popu-
lar na adaptação dos quatro evangelhos aos ritmos de 
xote, baião e polca, além de ritmos autenticamente 
maranhenses.

É autor de mais de trezentos salmos musicados, ora-
ções e cantigas litúrgicas, como as canções: O Papa é 
Pai, Foi o Amor e Salve Maria; o salmo O Senhor é Meu 
Pastor; e as Orações Eucarísticas Nº V e Nº VIII. Escre-
veu os livros Vida de Padre é Fogo, Crise, Crescimento e 
Libertação, As aventuras de Marcelo, Assim Rezava Jesus, 
Escola Modais da Folk/Música do Maranhão no Caroço de 
Tutóia, Ofício Divino das Comunidades e Evangelho em Rit-
mo Brasileiro. É autor dos hinos de Tutóia, Barreirinhas 
e Coroatá. Foi um dos criadores do Hino do Colégio O 
Bom Pastor, em São Luís.

Após sua morte, em 22 de abril de 2008, o então 
prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, sancionou, após o 
decreto da Câmara Municipal, uma lei que instituiu a 
denominação de Praça Jocy Neves Rodrigues localizada 
no Jardim Renascença, em São Luís. ■

SANTOS JUNINOS

As paróquias e comunidades Santo Antônio (Parque Vitória, Centro, Cohajap e 
Presidente Jucelino), São João Batista (Vinhais e Centro), São Pedro (Raposa e Madre 
Deus), entre outras, celebram seus padroeiros neste mês de festa
Da redação

No mês de junho, a Igreja celebra a festa de três grandes 
santos: Santo Antônio (dia 13), São João Batista (dia 24) e 
São Pedro (dia 29). Essas festividades ficaram popularmente 
conhecidas como Festas Juninas. São várias as histórias de 
devoção aos santos juninos.

Santo Antônio é considerado, para muitos, o santo casa-
menteiro. Para os devotos católicos, é um santo milagroso, 
daqueles mais eficientes na intercessão junto a Deus. Para a 
Igreja, é a figura que detém o recorde da canonização mais 
rápida da história. “A sua devoção se deve, sobretudo, a dois 
aspectos: o homem da caridade e também o homem da pala-
vra. Mas, tem-se um terceiro aspecto: o matrimônio, invo-
cado por aqueles que querem casar”, explica o padre Antônio 
José da Paróquia do Rosário.

De acordo com o pároco, não é difícil encontrar casais 
que tenham selado a união graças à intercessão do santo, 
mas a proteção vai além. Aqueles que buscam essa devoção 
encontram graças para toda a família. Além de padroeiro do 
casamento, Santo Antônio protege o lar desses casais, afir-
ma. A devoção, que acompanha décadas de histórias, ainda 
se mantém viva na sociedade. Tornou-se tradição.

Uma das poucas festas do cristianismo católico que cele-
bram o nascimento de um santo ocorre em 24 de junho. É a 
data tradicionalmente associada à vinda de João Batista ao 
mundo, profeta que previu a chegada do Messias na pessoa 
de Jesus e que o batizou. A devoção ao primo de Cristo, prin-
cipalmente no nordeste, vem de uma herança portuguesa 
e que se perpetua por gerações de forma multicultural nas 
festas juninas.

Marco Duailibe, Secretário Municipal de Cultura de São 
Luís, é devoto do São João e conta como começou sua história 
de devoção. “A minha ligação a São João começa desde cedo 
nas festividades juninas escolares, as quais participei de vá-
rias danças que fazem parte do folguedo popular nordestino. 
Logo depois, começou a minha ligação com a Paróquia de São 
João através dos concertos do nosso querido coral de São João 

que participei, além de cantar em diversas missas e realizei 
shows populares nesse período junino nas igrejas”, explica.

Milhares de pessoas, entre fiéis e brincantes, amanhe-
cem no dia 29, no largo da Capela de São Pedro, no bairro 
Madre Deus. Como o próprio nome já diz, ali é local de fé e 
devoção ao santo católico que, segundo a Igreja, foi um dos 
discípulos mais fiéis de Jesus Cristo. No tradicional encontro 
de grupos de bumba meu boi que acontece no local, mais de 
100 companhias vão à capela pedir bênçãos e agradecer ao 
santo que é padroeiro dos pescadores. “São Pedro, aqui no 
Maranhão, é bastante venerado, ligado às manifestações 
culturais, sobretudo do bumba meu boi, tanto é que a Igreja 
de São Pedro recebe durante todo dia, apresentações dos 
diversos sotaques”, explica Marco. ■

Participação no painel na Câmara de 
Vereadores promovido pelo coletivo Nós. 
Foto: Arquivo da Rede Um Grito Pela Vida

Igrejas que celebram os Santos Juninos
Para celebrar os santos juninos nesse período, os fiéis podem 
participar das festas e festejos das igrejas pertencentes à 
Arquidiocese de São Luís.

Confira a programação:

Data Igreja Local

01 a 13/06

Igreja de Santo Antônio Centro

Paróquia Santo Antônio 
de Pádua Cohajap

Paróquia Santo Antônio Presidente 
Juscelino (MA)

07 a 19/06 Paróquia Santo Antônio Parque Vitória

15 a 24/06
Paróquia São João Batista Vinhais

Paróquia São João Batista Centro 

20 a 29/06
Igreja de São Pedro Madre Deus

Paróquia de São Pedro Raposa (MA)
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Foram dois anos de adaptações e restrições na solenidade 
devido aos protocolos sanitários da pandemia da Covid-19, 
mas agora, a comunidade católica terá a oportunidade de 
retomar sua participação na celebração e na procissão lu-
minosa de Corpus Christi que vai percorrer as ruas do centro 
histórico de São Luís.

Neste ano, a celebração cairá no dia 16 de junho e terá um 
formato diferente: a proposta é um Tríduo Eucarístico, que 
tem a finalidade de preparar os fiéis - após dois anos sem 
procissão pelas ruas - para a Solenidade de Corpus Christi, 
ao envolver as famílias, as comunidades paroquiais e todas 
as paróquias.

A estimativa é que essa grande manifestação pública de 
fé reúna15 mil fiéis da Arquidiocese de São Luís.

“O Corpus Christi não é apenas uma solenidade enquan-
to evento, deve se tornar cada vez mais um projeto mis-
sionário, evangelizador”, pontua o arcebispo de São Luís, 
dom Gilberto Pastana, que faz sua primeira celebração de 
Corpus Christi em São Luís, desde que se tornou arcebispo 
metropolitano. E explica: “O dia de Corpus Christi deve ser a 
mediação entre a preparação e depois os frutos da execução 
desta solenidade. Este ano teremos como preparação um 
momento em família, recordando a Igreja doméstica onde 
as famílias são convidadas a celebrar o Corpus Christi em 
suas residências; depois um momento na própria paróquia 
em que essas famílias se juntam para celebrar a união da fé. 
A nossa família não é uma família sanguínea, mas é uma 
família de fé!”. O terceiro momento, no dia 16 de junho, so-
lenidade de Corpus Christi, terá como eixo central a partici-
pação da comunidade na missão, bem como o engajamento 
de diversas pastorais e movimentos existentes na paróquia.

De acordo com o arcebispo, o próximo ano pode ser 
pensado com outro tipo de preparação, mas para isso, é 
necessário fazer uma avaliação cujo foco seja em nortear 
o caminho para a melhor proposta e sempre lembrando 
que o importante é que seja feita a preparação, execução e 
o desdobramento.

Sobre a importância da data no calendário de celebrações 
litúrgicas da Igreja Católica, dom Gilberto Pastana comenta 
que se pudesse classificar, o Corpus Christi estaria em terceiro 
lugar. “Existem muitas celebrações no ano litúrgico que são 
importantes na nossa realidade católica. A primeira delas, 
sem dúvidas, é a celebração da Páscoa, depois a celebração 
do Natal. Considero que a solenidade de Corpus Christi é a 
terceira maior festa do povo católico, porque é a celebração 
da Eucaristia, daquilo que é fundante na fé cristã, porque 
foi o próprio Jesus que garantiu que quem se alimenta des-
te pão tem a vida eterna”, frisa. Ainda de acordo com o 
arcebispo, este é um momento em que toda a comunidade 
católica se junta em torno da unidade, do corpo do Senhor. 
“É o momento em que a Igreja católica se expressa não so-
mente aos olhos de Deus, mas da comunidade, aos olhos da 
sociedade, daí a importância da participação ainda que seja 
por representações de todas as paróquias que fazem parte 
da arquidiocese”, reforça.

 2020 E 2021: SOLENIDADES VIRTUAIS

Sobre o fato de a comunidade católica ter ficado esses 
dois anos sem o encontro presencial, dom Pastana diz que 

é uma motivação a mais. “As pessoas estão com saudade, 
estão querendo se encontrar. Porque uma coisa é se ver na 
telinha, de modo virtual, outra coisa é estar juntos, sentir a 
fisionomia, o rosto, ver a pessoa que venceu essa pandemia, 
então tem várias razões, que certamente, motivarão esse 
encontro presencial”, diz.

Nos dois anos mais restritos da pandemia da Covid-19, 
a celebração aconteceu de forma reduzida. Em 2020, foi 
celebrada na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro 
Cohatrac, e em 2021, aconteceu na cidade balneária de Ri-
bamar, no Santuário de São José de Ribamar. Na ocasião, 
participaram as representações das paróquias, mas devido 
ao momento de restrições sanitárias não ocorreu a procissão.

“É importante destacar que este é um momento especial, 
acontece não só em nível arquidiocesano, mas nas paróquias 
também e cada comunidade é chamada a celebrar e a pro-
fessar fé assim na Eucaristia, no corpo e sangue de Cristo, 
uma vez que Corpus Christi significa corpo do Senhor, corpo 
de Cristo”, lembra o Coordenador da Ação Evangelizadora 
Missionária, padre Jadson.

Para o psicólogo, Chárlie Correa, que frequenta a paró-
quia de São Maximiliano Kolbe, no bairro Vinhais, o retorno 

da procissão de Corpus Christi é uma emoção grandiosa 
que todo o povo católico revive após esses duros anos de 
pandemia. “Todas as dioceses católicas da Terra festejam 
o Santíssimo Sacramento, que verdadeiramente é a Carne 
de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e não mera represen-
tação como alguns alardeiam. Está nas ruas em Corpus 
Christi é manifestar publicamente nossa fé, amor e gratidão 
pela Hóstia Consagrada, que é o próprio Jesus, ‘o pão vivo 
descido dos Céus’, que se dá em alimento a nós, seus segui-
dores, e sem o qual não teríamos condições de obedecer a 
seus mandamentos e alcançar a santidade necessária para 
a Salvação”, pontuou

TRÍDUO

Padre Jadson Borba explica que o Tríduo tem início com 
a celebração na família, o segundo encontro acontece nas 
capelas e o terceiro encontro é a catequese eucarística na 
Igreja matriz. “Depois desses três momentos, convidamos 
toda a Igreja para participar e celebrar em manifestação 
pública, a presença de Jesus. É importante frisar que esta é 
a única procissão da Igreja em que o santíssimo Sacramen-
to sai pelas ruas, está conosco em procissão, onde temos a 
presença da eucaristia”, diz.

TEMA E LEMA

 O tema deste ano é: Eucaristia, Comunhão, Partici-
pação e Missão e o lema: Que todos sejam um, que é uma 
citação do evangelho de São João: “Para que todos sejam 
um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que 
também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me 
enviaste” (Jo 17,21).

De acordo com padre Jadson, com uma dinâmica dife-
rente, os grupos, pastorais e serviços são chamados para 
refletir sobre o tema. Ele pontua que a temática é um mer-
gulho na dinâmica sinodal, uma vez que o Papa Francisco 
convida a escutar o que o Espírito Santo tem a dizer à Igreja. 
Ele completa: “Esse período marca o tempo de escuta de 
Deus, escuta da comunidade, sobretudo para compreender 
os caminhos que a Igreja deve trilhar”.

“Isto é meu corpo entregue por vós; é meu 
sangue, derramado por vós” - Lucas 22,19.

Foto: Arquivo Arquidiocesano

Com o tema Eucaristia: Comunhão, Participação 
e Missão, a Arquidiocese de São Luís retoma a 

solenidade presencial de Corpus Christi neste ano
Da redação

“O Corpus Christi é a terceira maior festa 
do povo católico, porque é a celebração 
da Eucaristia, daquilo que é fundante na 

fé cristã, porque foi o próprio Jesus quem 
garantiu que quem se alimenta deste pão 

tem a vida eterna” 
Dom Gilberto Pastana
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PROGRAMAÇÃO 2022
Este ano, a solenidade acontece no dia 16 de junho, com missa, procissão e benção com o Santíssimo Sacra-
mento e marca também o retorno presencial da celebração, que não acontecia desde o início da pandemia.
Será implementado o Projeto Missionário de Corpus Christi. Nele, haverá um Tríduo preparatório, com a parti-
cipação das famílias, de todas as 57 paróquias de São Luís, além de arrecadação de alimentos não perecíveis e 
também entrega de sacrários nas comunidades que ainda não possuem.
São três momentos: missa, procissão pelos espaços públicos da cidade e benção com o Santíssimo Sacramento.
Confira as datas:

• 13 de junho: Tríduo nas famílias.
• 14 de junho: Tríduo nas comunidades.
• 15 de junho: Tríduo nas paróquias.
• 16 de junho: Solenidade de Corpus Christi, toda a arquidiocese.

O primeiro momento da solenidade acontece no estádio Nhozinho Santos, localizado no bairro Vila Passos, Centro, 
com missa, às 17h, presidida por dom Gilberto Pastana e concelebrada pelos padres da arquidiocese e a presen-
ça de todos os diáconos e ministros extraordinários da sagrada comunhão. No segundo momento, o corpo do 
Senhor Jesus segue pelas ruas de São Luís, com a Procissão Luminosa, abençoando as casas e seus moradores. 
Ao longo do percurso tem duas paradas: uma na Igreja de São João (rua da Paz, Centro); outra na Igreja Nossa 
Senhora do Carmo (Praça João Lisboa, Centro); até chegar na Catedral Metropolitana (Praça Pedro II, Centro).

Nhozinho
Santos
Concentração
às 15h

Igreja
São João

Batísta

Igreja
do Carmo Catedral

de  São Luís 
Bênção com
o Santíssimo

Início

RUA OSWALDO CRUZ
RUA DA PAZ

BEIRA-MAR

RUA
DO

EGITO

DEODORO

Padre Jadson reforça que: “É o corpo de Cristo que é 
ofertado para alimentar a humanidade, para alimentar os 
discípulos de Jesus, na certeza que se a Eucaristia é Deus par-
tilhando seu dom conosco, também aqueles que comungam 
são chamados a partilhar a vida e a missão”.

IDENTIDADE VISUAL

Identidade visual Corpus Christi 2022, por Cássio Chaves

A identidade visual da solenidade de Corpus Christi 2022 
lançada no mês de maio, traz o lema da solenidade deste ano 
“Que todos sejam um”, em forma de Cruz; a Hóstia, Corpo 
de Cristo, está em destaque no centro; o Sol, a luz que vem 
de Cristo; Ostensório, a luz que vem de Cristo e o sangue 
de Jesus, presente na Eucaristia.

A criação foi do designer Cássio Chaves. Ele conta que 
contribuíram várias pessoas de perfi s diversos, revela que 
o tempo de produção foi curto e que a inspiração surgiu em 
uma reunião. “A citação Que todos sejam um foi dita pelo 
padre Cláudio Corrêa durante a oração de encerramento 
da primeira reunião de organização da festa. Eu peguei no 

ar e comecei a trabalhar um esboço, com a intenção de dar 
destaque à citação, porque ela por si só é cheia de signifi -
cado”, explica Cássio.

ORGANIZAÇÃO

A organização da celebração de Corpus Christi demanda 
o trabalho de 49 grupos, sendo 43 grupos de trabalhos e 6 
equipes - são 57 paróquias que compõem a Arquidiocese. 
“Todos estão organizados para oferecer uma celebração 
que promova o antes, o durante e o depois, ou seja: na fa-
mília, na paróquia. Uma vez que o Corpus Christi é uma 
festa pública que manifesta em todos a fé da Igreja, que é a 
fé na Eucaristia, a fé no Deus que se faz pão para alimentar 
a todos nós”, pontua padre Jadson.

TRANSMISSÃO

A celebração será transmitida pela rede católica (Rá-
dio Educadora AM 560, TV Nazaré e canal do Youtube da 
Arquidiocese de São Luís, além da repercussão nas redes 
sociais ofi ciais). De acordo com o coordenador da comuni-
cação do evento, frei Romário da Silva, as equipes estarão 
trabalhando no local desde a manhã do dia 16. E a Assesso-
ria de Comunicação (Ascom) e a Pastoral de Comunicação 
(Pascom) trabalharão juntas para tornar o evento acessível 
a todos. “Vamos transmitir: o primeiro momento, a missa, 
às 17h; o segundo momento, a procissão e paradas; e o 3° 
momento, a bênção com o Santíssimo na Catedral”, explica 
frei Romário.

Segundo o diretor da Rádio Educadora, padre Gutem-
berg Feitosa, a Rede estará toda envolvida neste momento. 
“É uma alegria retomar a celebração dessa grande festa da 
nossa Igreja, que é uma grande festa da Arquidiocese de 
São Luís. A minha incumbência é a transmissão pela Rá-
dio Educadora e TV Nazaré e, também, via as redes sociais 
da Arquidiocese de São Luís. São várias equipes montadas 
para essa transmissão e foi lançado todo o layout da festa. 
Chamamos todo povo de Deus a vir celebrar conosco esse 
grande momento de fé”, frisa. ■

Origem na história

A expressão Corpus Christi vem do idioma Latim e quer 
dizer “corpo de Cristo”. Neste dia é celebrado um dos 
sacramentos que fundamentam a Religião Católica: a 
Eucaristia. Voltando um pouco na história, foi em 1264 
que o papa Urbano IV instituiu a celebração do Corpus 
Christi e tiveram dois motivos para isto: o primeiro 
foi que Santa Juliana teve visões com Jesus onde ele 
pedia que o Ministério da Eucaristia fosse celebrado 
com destaque; outro motivo foi o milagre de Bolsena, 
que foi quando um sacerdote que celebrava a missa 
em Bolsena, na cripta Santa Cristina, na Itália, ao partir 

a Santa Hóstia, viu verter sangue dela.

Ação Social

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS: Todas as paróquias farão arre-
cadação de alimentos. Esses alimentos serão doados para as 
famílias ou pessoas em situação de vulnerabilidade social e que 
necessitam de ajuda. Serão listadas pelas secretarias das paró-
quias e a entrega será feita por elas.

ENTREGA DOS SACRÁRIOS: A entrega é um elemento bem signi-
ficativo, primeiro por ser a festa do Corpo e Sangue de Cristo e o 
sacrário é o lugar onde a Eucaristia é guardada nas igrejas. Durante 
Corpus Christi, as igrejas sem sacrário serão listadas e a entrega 
será feita após a solenidade. A coordenação do projeto missionário 
de Corpus Christi fará esse levantamento durante este período e 
depois da solenidade, será organizado um momento de entrega.

Tapetes de Corpus Christi: tradição e fé

A tradição dos tapetes tem origem em Portugal, no 
século XIII, e foi trazida pelos colonizadores para o 
Brasil, espalhando-se em todo país. A passagem pelo 
tapete tem um significado especial e só pode ser feita 
depois que o padre passar por ela.
De acordo com o responsável pela produção do tapete, 
Frei Agnelo (Fraternidade O Caminho), esta tradição 
remonta a entrada messiânica de Jesus em Jerusa-
lém. “Tem o significado do Jesus que está no meio 
de nós, do Jesus eucarístico, que se faz presente no 
santíssimo sacramento. É como se tivesse fazendo 
o tapete para o rei que entra no seu palácio”, explica.
O frei informa, também, que os desenhos feitos na 
produção do tapete são expressões de arte que re-
metem à Eucaristia. São símbolos gregos, desenhos 
de peixe, ou da cruz, eles também reproduzem sím-
bolos de redenção.
O tapete é feito na madrugada do dia que será reali-
zada a festa, são produzidos com materiais diversos, 
tais como: serragem, farinha, casca de ovos, areia, 
folhas, flores, borra de café e grãos, trazem desenhos 
religiosos e unem arte, tradição e fé.

Tapete de Corpus Christi na solenidade 
em 2019. Foto: Afonso Barros

OUTRAS FORMAS DE PARTICIPAR

CAMISAS

Você pode adquirir a sua camisa do Corpus 
Christi 2022 nas secretarias das paróquias, por 
R$ 25,00. Informações:Õ 98 98336-0001

TRANSMISSÕES AO VIVO

• Rádio Educadora AM 560
• TV Nazaré (canal aberto 43.1)
• Youtube da Arquidiocese de São Luís
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PALAVRA DO REITOR

A Eucaristia, O Espírito 
Santo e a Virgem Maria

Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

Maria concebeu Jesus também na realidade 
física do corpo e do sangue. Foto: Shutterstock

Deus assume a nossa humanidade através da Santís-
sima Virgem. A carne de Jesus é carne de Maria, isso 
torna-se possível pela ação do Espírito Santo. O evan-
gelista Lucas destaca essa verdade: “O Espírito Santo 
descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com 
a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será 
chamado Filho de Deus” (Lc 1,35). É o Espírito quem age 
para que, através de Maria, o Verbo Divino possa abra-
çar a nossa humanidade tornando-a morada de Deus.

Com relação à grandeza deste mistério, diz-nos o 
Papa Francisco: “O Senhor nasceu como nós. Não apa-
receu adulto, mas criança; não veio ao mundo por si só, 
mas de uma mulher, depois de nove meses no ventre 
materno onde se deixou tecer a humanidade. O coração 
do Senhor começou a palpitar em Maria, d’Ela recebeu 
oxigênio do Deus da vida. Desde então, Maria une-nos 
a Deus, porque, n’Ela, Deus ligou-Se à nossa carne e 
nunca mais a deixou” (PAPA FRANCISCO. Solenidade 
de Maria, Mãe de Deus, 01 de janeiro de 2021). Maria 
é, portanto, pela ação do Espírito, um elo indispensá-
vel de união entre nós e Jesus, entre nós e Deus. Sem o 
seu sim, sem a sua acolhida ao Verbo de Deus, teríamos 
mais uma vez a ruptura, a quebra da aliança entre Deus 
e a humanidade, aquela extinção que se deu em Adão e 
Eva. Mas não! Maria disse sim ao apelo do anjo, sim a 
Jesus, e, por ele, fomos recolocados na plena comunhão 
com Deus.

Tudo isso tem uma profunda relação com a Santíssi-
ma Eucaristia cotidianamente celebrada. Sabemos que 
a Eucaristia é a carne do Cristo crucifi cado e ressusci-
tado, é carne que ele recebeu inteiramente da Virgem 
Maria pela ação do Espírito Santo. O Papa João Paulo II 
destaca a grandeza deste mistério ao dizer: “Maria pra-
ticou a sua fé eucarística ainda antes de ser instituída a 
Eucaristia, quando ofereceu o seu ventre virginal para 
a encarnação do Verbo de Deus. A Eucaristia, ao mesmo 
tempo que evoca a paixão e a ressurreição, coloca-se no 
prolongamento da encarnação” (JOÃO PAULO II. Ecclesia
de Eucharistia, 55). Em consequência e, por analogia, 
poderíamos também estimar que a Santíssima Virgem 
foi a primeira a comungar se considerarmos que ela foi 
a primeira a receber, em seu corpo e sangue, o Verbo 
Divino. Com relação a essa analogia mística prossegue 
o santo pontífi ce: “Maria, na anunciação, concebeu o 
Filho divino também na realidade fí sica do corpo e do 
sangue, em certa medida antecipando n’Ela o que se re-
aliza sacramentalmente em cada crente quando recebe, 
no sinal do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor” 
(JOÃO PAULO II. Ecclesia de Eucharistia, 55). Maria é, 
portanto, protótipo da Igreja que comunga, distribui e 
vive da Eucaristia. O povo de Deus tem nela o modelo e 
a pedagogia da acolhida ao Verbo divino. Deriva-se daí 
que cada Eucaristia celebrada e recebida sob as espécies 
do pão e vinho, que simbolizam a nossa vida e o nosso 
trabalho, prolonga na história a Encarnação do Verbo 
de Deus para que sejamos cristifi cados e apresentados 
como hóstias santas ao Senhor.

Para a compreensão e vivência desse grande mistério, 
ganham importância a evangelização, a catequese, as 
pastorais, a liturgia em seu conjunto, a celebração anual 
de Corpus Christi e, mais especifi camente, a santa missa 
celebrada aos domingos e cotidianamente. É na santa 
missa que diariamente e sem faltar o padre impõe as 
mãos sobre as ofertas do povo, pão e vinho, e diz: “San-
tifi cai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o 
vosso Espírito, a fi m de que se tornem para nós o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso” 
(Oração Eucarística II).

Oxalá cada um de nós, ao receber a Eucaristia, Jesus 
crucifi cado e ressuscitado, torne-se a sua manifestação 
pública no coração do mundo, no hoje da nossa história!

Que a Santíssima Virgem Maria e o seu Esposo São 
José de Ribamar roguem por nós! ■

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Junho, mês da devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Valéria Baldez, jornalista, com a colaboração de Rosineide Noeme, coordenadora do Apostolado da Oração do Santuário São José de Ribamar

Durante o mês de Junho, somos convidados pela Igreja a 
contemplar e experimentar o infi nito amor de Deus por nós à 
devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta devoção já existia 
na idade média, como festa litúrgica, e surge em 1675, após 
as aparições do Senhor a Santa Margarida Maria Alacoque. 

O Apostolado da Oração (AO) é um movimento eclesial 
que procura viver a espiritualidade apostólica e eucarística 
brotada do Sagrado Coração e fundamentada na releitura 
do Mistério da Paixão de Jesus. É uma união de fi éis que se 
oferecem, de forma cotidiana, para a continuidade da obra 
de nossa redenção.

Há exatos 151 anos, na Igreja do Bom Jesus (Itu/SP), o 
padre Bartolomeu Taddei fundou um grupo do AO, que foi 
o ponto de partida para seu gigantesco trabalho apostólico.

Em São José de Ribamar, o apostolado foi fundado pelo 
padre José Maria Ferreira e em 15 de Janeiro de 1932, rea-
lizou-se a primeira reunião. A primeira coordenadora foi a 

senhora Maria Vitoria Azevedo (contando com 15 zeladoras 
e 150 associadas) e o principal objetivo era de evangelizar os 
lares ribamarenses. Durante a pandemia da Covid-19 o tra-
balho de evangelização não parou e em cada lar a oração do 
terço da misericórdia pela cura do mundo era rezada com a 
refl exão das leituras bíblicas e cruzadas missionárias.

O Apostolado da Oração no Santuário São José de Ribamar 
teve como coordenadoras as seguintes zeladoras in memorian: 
Maria Ribamar, Maria Regina, Maria Madalena Ribeiro, 
Neusa Sá, Maria Vitória Azevedo. Coordenadoras em vida: 
Graça Nunes, Zuleide Noeme e a coordenadora atual, Rosi-
neide Noeme.

Atualmente o Apostolado da Oração no Santuário de Ri-
bamar tem 90 anos de atividade e evangelização dentro do 
município, estando também em funcionamento a Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, tendo o padre Eudo Costa como 
pároco. ■

NOTAS

Peregrinações de São José de Ribamar

Peregrinação de São José de Ribamar à cidade 
de Matões do Norte, Paróquia São José, por 

ocasião do festejo de Nossa Senhora da 
Conceição. Foto: Valéria Baldez (Pascom/SJR)

Desde 2014, o Santuário São José de Ribamar realiza a Peregri-
nação de São José ao longo dos meses de julho e agosto com o 
objetivo de divulgar e convidar as pessoas para o Grande Festejo 
de São José, que acontece em setembro.
Este ano, serão retomadas as romarias para partilhar a grande 
festa do Padroeiro do Maranhão. O grande  festejo do Padroeiro 
do Maranhão, acontecerá de 1º a 25 de setembro e todos estão 
convidados a peregrinar com São José de Ribamar e visitar o 
Santuário durante o festejo.

Paróquias confi rmadas para peregrinação em 2022:

06 de agosto: Paróquia Santa Clara, em São Luís
28 de agosto: Santuário São Raimundo Nonato dos Mulun-
dus, em Vargem Grande
12 de outubro: Paróquia Imaculada Conceição da Bem 
Aventurada Virgem Maria, em Bacabeira.■

Celebração da Primeira Eucaristia

Celebração da Primeira Eucaristia no Santuário 
São José de Ribamar no dia 15 de Maio. 

Foto: Camila Santos (Pascom/SJR)
O Santuário São José de Ribamar celebrou, durante o mês da 
Páscoa, a Primeira Comunhão em suas comunidades. Cerca de 
40 crianças receberam o sacramento.

• 24 de abril: Comunidade São Benedito. A missa foi 
presidida pelo reitor do Santuário, padre Cláudio 
Roberto.

• 14 de maio: Comunidade Santa Maria, cuja celebração 

foi presidida pelo padre Irailson Barbosa.
• 15 de maio: Matriz e Comunidade Nossa Senhora 

das Graças, na Campina, com a missa presidida pelo 
padre Cláudio Roberto.

• O Santuário agradece aos pais e familiares pelo 
incentivo na caminhada comunitária. 

Apostolado da Oração

Celebração dos 90 anos do Apostolado da 
Oração. Foto: Valéria Baldez (Pascom/SJR)

Festejo de Santa Maria

Capela de Santa Maria - Encerramento da 
celebração da Santa Missa na Comunidade 
Santa Maria. Foto: Lívia Leão (Pascom/SJR)

Capela de São Benedito - Saída da procissão de abertura 
do Festejo de Santa Maria. Foto: Lívia Leão (Pascom/SJR)
No dia primeiro de maio a comunidade Santa Maria deu início ao 
festejo de Santa Maria com a alvorada de abertura. A caminha-
da teve saída da Igreja São Benedito com destino à igreja Santa 
Maria. A Santa Missa foi celebrada pelo padre Danylo Fontenelli 
e concelebrada pelo diácono José Luís. Logo após, a comunidade 
se confraternizou com um café da manhã partilhado. ■

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO

05 (domingo): Lançamento do Grande Festejo de São José 
de Ribamar 2022. 
10 (sexta) • 18h: Missa Paroquial de Abertura da Escuta 
Sinodal, no Santuário. 
12 (domingo) • 8h30 às 18h: Escuta Sinodal, na Escola 
Patronato São José de Ribamar. 
13 (segunda-feira): Corpus Christi nas famílias. 
14 (terça-feira) • 19h: Corpus Christi nas comunidades 
paroquiais (Adoração Eucarística). 
15 (quarta-feira) • 19h: Corpus Christi na Matriz-Santuário, 
(Catequese e Adoração Eucarística).

15 (quarta-feira) • 20h: Confecção do Tapete de Corpus 
Christi na avenida principal.
16 (quinta-feira) • 7h: Missa Solene seguida de Procissão 
Eucarística.
16 (quinta-feira) • 15h: Participação na programação arqui-
diocesana de Corpus Christi, no estádio Nhozinho Santos, 
em São Luís. 
19 (domingo) • 11h: Missa Votiva a São José de Ribamar, 
Padroeiro do Maranhão. 
20 a 29: Primeiro Festejo da recém-instalada Comunidade 
São Pedro Apóstolo, bairro do Vieira.

Lorem 
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Encontros do Processo Sinodal

Escuta sinodal na Forania São Luís Rei de França. 
Foto: Pascom Forania São Luís Rei de França

Encontro de escuta sinodal na Forania São Benedito na 
cidade de Humberto de Campos.

Foto: Pascom Humberto de Campos/Forania São Benedito.

Primeiro encontro sinodal a nível paroquial na Paróquia 
São Raimundo.

Foto: Nilda Ribeiro (Pascom/Paróquia São Raimundo)

Os encontros sinodais estão acontecendo tanto nas paróquias 
quanto nas comunidades e você pode acompanhar mais infor-
mações no blog do Caminho Sinodal (no box abaixo).

Padre Jadson Borba fala sobre os encontros 
sinodais nas Foranias e expectativas sobre a 

vivência do Sínodo nas paróquias

Os encontros “Vivenciando o Sínodo” foram elaborados para 
preparar os representantes das 10 foranias da Arquidiocese de 
São Luís. Esses encontros tiveram como objetivo a preparação 
dos animadores paroquiais que irão conduzir o processo sinodal 
nas paróquias. Ao longo desses últimos meses, foram realizados 
12 encontros no total em todas as foranias, acontecendo três 
desses na Forania São Benedito, que apresenta uma grande 
extensão territorial.

Esse processo sinodal - que foi organizado com uma progra-
mação bem especial, desde o processo de escuta até o momento 
formativo - aconteceu conforme o esperado e contou com cerca 
de 722 participantes diretamente, sem contar com os voluntários 
que faziam o encontro acontecer e que estavam responsáveis 
pelo lanche, ministério de música, limpeza etc. “Nós tivemos 
uma participação bastante signifi cativa. Esses encontros foram 
momentos importantes, onde tivemos uma boa recepção por 
cada forania. Os participantes se sentiram animados a assumi-
rem a responsabilidade de serem animadores sinodais em suas 
respectivas paróquias”, declara padre Jadson.

Atualmente, a Arquidiocese está vivenciando a fase paroquial 
do Sínodo, que inicia com a missa de abertura seguida sequência 
de ofi cinas de escuta sinodal. Esse processo tem como objetivo 
difundir o Sínodo entre os paroquianos. A paróquia é convidada 
a promover um momento formativo, envolvendo as lideranças 
e membros de grupos paroquiais e o povo de Deus em geral. 
“Estamos com expectativas muito positivas, para que, de fato, 
esse processo ocorra nas paróquias. Vale ressaltar que, assim 
como a escuta pontual, é importante também o processo e o 
signifi cado do Sínodo, com a proposta de uma auto-avaliação 
acerca do modo de ser, de agir e das metodologias utilizadas na 
própria paróquia”, explica padre Jadson Borba.

Embora essa auto-avaliação seja algo presente nas paróquias, 
o processo sinodal vem com uma proposta especial e temáticas 
específi cas que convida a todos os fi éis a refl etirem se a igreja 
local está caminhando em comunhão com toda a Igreja. Afi nal, 
a Igreja católica é universal e o Papa Francisco quer conservar 
isso de forma veemente. ■

PALAVRA DO PAPA

Corpus Christi
Seleção de textos, professor Mario Cella

Papa Francisco levantando a Eucaristia.
Foto: Vatican News

Vamos conhecer alguns trechos bem signifi cativos 
da homilia do Papa Francisco na celebração da festa 
de Corpus Christi de 2021:  

“Para celebrarmos a Eucaristia, é preciso primei-
ramente reconhecer a nossa própria sede de Deus. 
O drama atual é que muitas vezes se exauriu a sede. 
Apagaram-se as perguntas sobre Deus, afrouxou o 
anseio por Ele. Deus deixou de atrair, porque já não 
nos damos conta da nossa sede profunda (...) Se faltar 
a sede, as nossas celebrações tornam-se áridas. Deste 
modo, também como Igreja, não nos podemos conten-
tar com o grupinho daqueles que habitualmente se 
reúnem para celebrar a Eucaristia; devemos ir pela 
cidade, encontrar as pessoas, aprender a reconhecer 
e despertar a sede de Deus e o anseio do Evangelho”.

O Papa assinala para os discípulos que desejam ce-
lebrar a ceia em uma grande sala. É lá que Jesus e os 

seus farão a ceia pascal.

“Uma sala grande para um pequeno pão. Deus 
faz-se pequeno como um pedaço de pão e, por isso 
mesmo, é preciso um coração grande para o poder 
reconhecer, adorar e acolher. A presença de Deus é 
tão humilde, escondida, por vezes invisível, que pre-
cisa dum coração preparado, desperto e acolhedor 
para ser reconhecida. Se em vez duma grande sala, 
o nosso coração se assemelhar a um depósito onde 
conservamos tristemente as coisas velhas; se ele se 
assemelhar a um sótão para onde já há muito man-
damos o nosso entusiasmo e os nossos sonhos; se ele se 
assemelhar a um quarto acanhado e escuro, porque 
vivemos apenas de nós mesmos, dos nossos problemas 
e amarguras, então será impossível reconhecer essa 
presença silenciosa e humilde de Deus...”

O Papa Francisco concluiu:

“Serve uma grande sala. É preciso alargar o cora-
ção. Precisamos sair do pequeno quarto do nosso eu 
e entrar no grande espaço do encanto e da adoração. 
Este é o procedimento diante da Eucaristia, disto pre-
cisamos: a adoração. A própria Igreja deve ser uma 
sala grande. Não um círculo restrito e fechado, mas 
uma Comunidade com os braços abertos, acolhedora 
para com todos.”

(Vaticano, Basílica de São Pedro. 2021) ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

Dados sobre a vivência sinodal nas foranias:

• Foram realizados 12 Encontros “Vivenciando o 
Sínodo” nas 10 foranias da Arquidiocese de São 
Luís

• 722 pessoas participaram diretamente 
dos encontros, que compreendem os 
representantes das paróquias.

Orientações da Arquidiocese para a Escuta Sinodal

• É necessário uma sala de escuta.
• Foram disponibilizados dois questionários 

online para todo o povo de Deus.
• Será lançado um questionário para a escuta da 

sociedade.

Escuta sinodal:
Questionários para o povo de Deus

QUESTIONÁRIO 1 QUESTIONÁRIO 2

Maiores informações:
Contato: (98) 98336 0001
Secretária: Vera Brito

Programa Caminho Sinodal:
Segunda à sexta: 10h30, 16h30, 23h30
Sábados e domingos: 16h30 e 20h30
Rádio Educadora 560 AM

Acesse o blog:
www.caminhosinodal.blogspot.com

FAÇA SEUS ÓCULOS COM
QUEM REALMENTE ENTENDE!

@AIRTONOTICAOFICIAL 98 988993911
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Shemá (Escutai)
Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

1  RODRÍGUEZ, Ángel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São Paulo. Editora Senac. São Paulo, 2006.

No último dia 29 de maio, a Igreja Católica celebrou o 56º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais (DMCS). A data, ce-
lebrada desde 1967, no domingo da Ascensão do Senhor, visa 
levar a efeito o que preconiza o Decreto Inter Mirifi ca (n.18): 
“Para reforçar o variado apostolado da Igreja por intermédio 
dos meios de comunicação social celebre-se anualmente, nas 
dioceses do mundo inteiro, um dia dedicado a ensinar aos 
fi éis seus deveres no que diz respeito aos meios de comuni-
cação, a se orar pela causa e a recolher 
fundos para as iniciativas da Igreja 
nesse setor, segundo as necessidades 
do mundo católico”. Neste ano, o tema 
proposto pelo Papa Francisco destaca a 
importância da escuta: “escutar com o 
ouvido do coração”. Segundo o Sumo 
Pontífi ce, escutar é condição decisiva 
para um autêntico diálogo. 

É indubitável como é caro o tema da escuta ao santo pa-
dre e como esse perpassa pelas decisões e orientações de seu 
pontifi cado. O Sínodo 2021-2023 é prova disso: um grande 
convite à escuta de todo o povo de Deus. Na predileção por 
esse tema, há um chamado a prestar atenção a quem e ao que 
ouvimos e isso está diretamente ligado ao nosso processo 
perceptivo. Apenas para efeito didático e de modo sintético 
vamos admitir que o nosso processo de escuta cumpra al-
guns estágios: ouvir, escutar, reconhecer e compreender1.

Já tratamos aqui nesta coluna sobre a diferença entre 

ouvir e escutar. O primeiro é a condição básica de captar o 
som e o segundo é a dedicação ativa em busca da informação 
sonora. Por seu turno, o estágio do reconhecimento é aquele 
empregado na alegoria da relação entre o bom pastor e suas 
ovelhas: “e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua 
voz” (Jo 10,4b). Ora, para que possamos (re)conhecer a voz de 
alguém é necessário o primeiro contato, criar um vínculo, 
uma memória sonora que me permita reconhecer a quem 

estou ouvindo. Isso é fundamental 
na comunicação e nas relações, pois 
gera empatia e permite destacar a voz 
reconhecida em meio a tantas outras 
vozes e ruídos que nos cercam. Por 
sua vez, o estágio da compreensão 
implica no desenvolvimento de uma 
interpretação ancorada na escuta e no 
reconhecimento e atravessada pelos 

processos e contextos culturais nos quais estamos imersos. 
Assim, o “Shemá”, exortado constantemente pelo Papa 

Francisco, é um chamado à compreensão de si mesmo e do 
outro por completo como fi guras humanas imersas em seus 
dilemas e contextos. Podemos dizer então que o chamado 
para “escutar com a voz do coração” é uma releitura do ver-
sículo bíblico “a boca fala daquilo que o coração transborda” 
(Mt 12,34). Na perspectiva da refl exão do 56º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, o ouvido escuta aquilo que en-
che o coração. ■

JANELA TEOLÓGICA

João: visão geral dos 
capítulos 1 – 10
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário  de Nossa Senhora de Nazaré

Pintura representando o apóstolo João. 
Autor: Vladimir Borovikovsky

Neste artigo, vamos apresentar, de forma bem sintética, 
uma visão dos 10 primeiros capítulos que compõem o quarto 
Evangelho. Os outros apresentaremos a seguir.
Capítulo 1: apresenta o prólogo (1-18), um hino que serve 
como introdução a todo o Evangelho. Os versículos 19-51 
iniciam a narração propriamente, trazem o testemunho de 
João Batista e a vocação dos primeiros 5 discípulos de Jesus. 
Também aqui, como em Mateus, Marcos e Lucas, João Batista 
prepara a chegada de Jesus. 
Capítulo 2: traz dois contos: o episódio de Caná da Galileia 
(1-12), “milagre” presente só em João, a transformação da 
água em vinho por intercessão de Maria; e a expulsão dos 
vendilhões do templo seguida de diversos outros milagres 
(13-25), por ocasião da festa da páscoa. Episódio presente, 
com algumas diferenças, nos sinóticos. 
Capítulo 3:  apresenta o encontro de Jesus com Nicodemos, 
ainda em Jerusalém. Ele faz um longo discurso sobre a “nascer 
do alto” (1-21); e o último testemunho de João que batizava 
antes de ser preso (22-36). Não há paralelos nos sinóticos. 
Capítulo 4: Jesus está atravessando a Samaria e encontra uma 
mulher no poço de Siqar (1-42), ele lhe pede de beber para 
oferecer a ela a “água viva”, episódio próprio de João. Depois, 
voltando à Galiléia, ele realiza um segundo sinal em Caná, 
curando o fi lho de um funcionário do rei (43-54). Também 
em Mateus e Lucas.
Capítulo 5: apresenta Jesus de novo em Jerusalém onde cura 
um paralítico no dia de sábado (1-18) e esse fato leva a um dis-
curso por conta da reprovação dos Judeus (19-47). Os sinóticos 
apresentam abundantemente o tema do sábado.
Capítulo 6: junto do mar da Galileia, perto da Páscoa, acontece 
a multiplicação dos pães (1-17) e o caminhar sobre as águas 
(16-21), presentes também nos sinóticos. Depois acontece o 
grande discurso sobre o pão da vida - Palavra e Eucaristia - na 
sinagoga de Cafarnaum (22-71).
Capítulo 7: Jesus está na Judeia para a festa das Tendas (1-13), 
Ele ensina no Templo sobre “água e Espírito”, há discussão e 
tentativa de matar Jesus, com intervenção de Nicodemos a 
favor de Jesus (14-53). Não há paralelo nos sinóticos. 
Capítulo 8: continua o clima precedente. Depois do conto da 
mulher fl agrada em adultério (7,53 – 8,11), retoma um longo 
discurso de Jesus, luz do mundo, seguido de uma tentativa 
de lapidação (12-59). Também não há sinais nos sinóticos.
Capítulo 9: ainda durante a festa, Jesus cura o cego de nas-
cença em dia de sábado (1-12), os Judeus o acusam de pecador, 
enquanto o cego o defende, chegando à fé (13-41). Episódio 
próprio de João. 
Capítulo 10: tem duas partes: a parábola do Bom Pastor (1-
21) e a discussão na festa da Dedicação do templo, concluída 
com mais uma tentativa de prender Jesus, que se distancia 
de Jerusalém (22-42).

O capítulo 11 apresenta o último sinal/milagre de João 
e o capítulo 12 conclui a primeira parte do Evangelho. Mas 
falarei sobre eles na próxima edição. ■

Untitled-2   1Untitled-2   1 19/05/22   13:0919/05/22   13:09

ESPAÇO CATEQUESE

A família e a catequese de inspiração catecumenal
Luís Oliveira Freitas, doutorando em Teologia Sistemático-Pastoral (PUC/Rio), leigo catequista da Matriz São 
Cristóvão, membro da equipe de formadores de catequistas do Regional Nordeste V e professor do IESMA

No contexto eclesial atual, toda a comunidade católica 
deve ter conhecimento básico acerca do que é a catequese de 
inspiração catecumenal e sua proposta e não apenas os cate-
quistas e os liturgistas. As famílias devem saber os princípios 
básicos do signifi cado da catequese como tal, para exercerem 
com maior efi cácia à sua missão de ser o primeiro lugar onde 
deve acontecer a transmissão da fé. 

A catequese se situa no contexto da evangelização, uma 
vez que é vista nos documentos da Igreja como o segundo 
momento da ação evangelizadora, pois aprofunda o pri-
meiro anúncio ou querigma e, ao mesmo tempo, prepara o 
cristão para uma missão pastoral, por meio do engajamento 
na comunidade de fé e o testemunho pessoal na sociedade 
em que vive. A catequese é uma verdadeira educação da fé, 
por meio da qual nos tornamos mais fi rmes no seguimento 
do nosso mestre Jesus Cristo, tornando-nos seus discípulos 
missionários. Segundo o Papa Francisco, ela deve ser que-
rigmática e mistagógica, visto que deve sempre estar voltada 
para o anúncio primordial do Evangelho e, ao mesmo tempo, 
conduzir o convertido ao mistério de Cristo por meio dos 
sinais litúrgicos e da vivência dos sacramentos.

A catequese de inspiração catecumenal tem como base 
a ação evangelizadora-catequética dos primeiros séculos 
do cristianismo, que foi restaurada no Concílio Vaticano II, 
na década de 1960. De acordo com os documentos eclesiais, 
esta modalidade catequética visa ao ensino das verdades da 
fé, à celebração litúrgica e à vivência cristã no cotidiano de 
nossa vida. No mundo de hoje, não basta apenas conhecer 
a doutrina da Igreja, mas é preciso torná-la viva nas nossas 
atividades concretas dando testemunho delas no âmbito 
eclesial e social.

O processo catequético de inspiração catecumenal não fi ca 
reduzido a um cursinho, uma palestra, onde o catequizando 

vai só aprender a doutrina e normas morais numa metodolo-
gia de ambiente escolar, mas sim, junto com seu catequista 
e a comunidade, estabelecer uma interação fé e vida, por 
meio da refl exão bíblica, em um espaço orante e celebrati-
vo a fi m de perceber como ser cristão na realidade de hoje. 
Por ser um processo que exige mais refl exão, a caminhada 
torna-se mais longa a fi m de que haja maior discernimento 
e amadurecimento da fé.

Quanto ao envolvimento com as famílias, é preciso deixar 
claro que os pais são os primeiros catequistas de seus fi lhos, 
ou seja, precisam lhes transmitir os primeiros rudimentos da 
fé, como por exemplo, fazer o sinal da cruz, ensinar as orações 
do Pai-Nosso e Ave-Maria, alguns preceitos importantes, lei-
tura bíblica para conhecer mais sobre a vida de Jesus, orações 
diversas de acordo com o conhecimento da família. Além 
disso, os pais não devem cultivar apenas uma fé doméstica, 
mas também participar das celebrações da comunidade e 
levar os fi lhos juntos, mesmo que eles ainda não entendam 
o que está sendo celebrado, mas já vão se familiarizando, 
criando gosto pelas coisas de Deus. ■

Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração 
- São Cristóvão. Foto: João Marcelo Bastos

Podemos dizer então que o chamado 

para “escutar com a voz do coração” 

é uma releitura do versículo 

bíblico “a boca fala daquilo que o 

coração transborda” (Mt 12,34).
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EM CARTAZ

Pureza
A força de uma mulher e mãe contra 
a escravidão moderna no Brasil
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Divulgação / Gaya Filmes

Com uma atuação excelente da atriz Dira Paes, que in-
terpreta a protagonista Pureza Lopes Loyola, o filme narra 
a saga de uma trabalhadora de fornos e fábricas de tijolos, 
destas que existem pelo Maranhão e que eu mesmo já vi em 
minha terra natal, Codó (MA). Vida sofrida e difícil, dinheiro 
pouco e suado. 

São muitos aqueles que, fugindo da pobreza e/ou da falta 
de emprego, inscrevem-se em supostas vagas de trabalho 
em diversas regiões do país, para trabalhar em fazendas 
distantes. Em boa parte das vezes, esses trabalhadores são 
enganados e forçados a trabalhar em situação análoga à es-
cravidão. Sofrem maus tratos, violência, ameaça, alguns são 
mortos. Alguns conseguem fugir ou ser resgatados. Muitos 
desses homens e mulheres, escravizados atualmente no Bra-
sil, são maranhenses.

A película, baseada em fatos, narra a história de mãe e 
filhos maranhenses, Pureza e Abel (Matheus Abreu). Ele, en-
ganado e escravizado. Ela, não desiste do filho e busca justiça 
e libertação, duas categorias bíblicas das mais importantes. 
O filme mostra ainda que a escravidão no Brasil tem mãos 
dadas com o poder em diversas esferas, inclusive, em Brasília.

Destaque-se a citação à Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
e outras entidades que trabalham para extinguir esse Brasil 
escravocrata que insiste em resistir no tempo. É emblemático 
que, a primeira vez que o nome da protagonista é pronun-
ciado seja pela boca do padre Flávio, personagem que ajuda 
Pureza em sua luta por justiça. Igualmente marcante foi 
ver o cartaz com o rosto do padre Josimo Moraes Tavares, 
mártir dos pobres, de Imperatriz (MA). É a Igreja, em suas 
pastorais de ação sociotransformadora a dar apoio aos mais 
pobres e sofredores.

O filme narra o Brasil e mostra o melhor (Pureza) e o pior 
do seu povo (violentos, corruptos e gananciosos). Entre os 
temas interessantes, destaco: amor de mãe; pobreza nortista 
e nordestina; formas e características da escravidão hodier-
na; corrupção política; o poder do capital; lutadores sociais 
etc. No elenco temos também: Flávio Bauraqui (Narciso); 
Mariana Nunes (Elenice) dentre outros. 

Serviço:
Diretor: Renato Barbieri
Gênero: Drama biográfico
Duração: 1h42m
Lançamento: 19 de maio de 2022
Nacionalidades: Brasil ■

TIRA-GOSTO

O nome da rosa
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

No supermercado, sobre os meus ombros, uma senhora 
aponta a etiqueta de preços na prateleira e reclama:

— A coisa tá preta... 
Fico surpreso por ouvir o que, ali, me soa anacrônico, ar-

caico mesmo, fora de tempo, fora de circunstância. A frase, 
pelo que me consta, vem, pelo menos, da era em que Xuxa 
era casada com o Pelé. 

Mas o que ali me surpreende mais é a resposta de outra 
mulher, que fala aos ombros de quem me fala aos ombros:

— Mas como você é racista, hein!  Quê que os preços têm 
a ver com quem é negro?

Inicia-se então um instrutivo bate-boca entre as duas 
freguesas, a primeira dando impressão de gastar os dias na 
singeleza do forno e fogão, a outra exibindo a pose pronta 
de professora universitária. Nenhuma é negra – saliente-se. 
Porém, a troca de simpatias de uma com a outra tem que ser 
delicadamente maneirada pelos brucutus de plantão no va-
rejo de alimentos.

O fato desatrelou uma fieira de 
episódios, já um pouco surrados em 
minha memória. 

Comecei por entender a ra-
zão por que o saudoso amigo Mil-
son Coutinho afirmou, certa vez, 
que o automóvel que usava era 
afrodescendente. 

Lembrei-me de quando, ainda nos 
anos 1970, perguntei a um negro, 
em Washington, como eu poderia 
cortar caminho para chegar à frente 
da Casa Branca, na Avenida Pensil-
vânia. Pouco faltou para que eu me 
visse fuzilado pela resposta:

— I don’t know, I don’ care. Pergun-
te-me onde é a casa de um negro.

Lembrei-me também do protesto 
que, faz algum tempo, ouvi na universidade, lavrado em 
público e raso por um dos mais lustrosos de seus doutores: 
o reitor abrira a boca para comentar que certo comporta-
mento ou acontecimento – não direi qual, o leitor imagine 
aí... – só servia para denegrir a instituição. Logo, da tribuna 
do Conselho Universitário, alteou-se uma voz tonitroante:

— Eu quero repudiar (professores e alunos, estes ensinados 
por aqueles, adoram repudiar...), eu quero repudiar o racismo 
que acabei de ouvir!   

E, por uns bons minutos, o repúdio seguiu adiante, deli-
ciado por ter encontrado mais uma ocasião para repudiar. 

Pacientemente, outro professor, que tivera o repudiante 
como aluno, pediu a palavra para esclarecer: 

— Vamos ter calma, eu peço. No galope em que andamos, 
terminaremos repudiando o Criador, que disse “faça-se a luz”, 
mas não a espalhou por igual, por todo o tempo, por todos 
os lugares, por todo o mundo. É também de Deus a invenção 
da noite, das trevas, da escuridão. E muitos viventes há, que 
precisam do escuro para dormir, etc. Será que também Deus 
vai ser acusado de racista?

Teria havido maneira mais clara de repudiar um exagero?  

Não se pode esquecer o quanto o racismo é abominável. A 
humanidade é uma só, e todos os homens são filhos de Deus, 
não importando se foi um ou se foram muitos os Adões de 
quem nasceu a bela variedade de cores da pele, de costumes 
e de cultura, entre as criaturas humanas, distantes no tempo 
e dispersas no espaço dos continentes. Sabemos de quando 
é datada a ideologia racista, filha abortiva do imperialismo 
europeu, e a que horrores veio a servir.  

Mas calma, como pediu o prudente professor das linhas 
antecedentes. Um velho ditado latino diz: Corruptio optimi, 
pessima. Eu digo em vernáculo o que é uma lei da lógica que 
tem o nome de dialética: quando se bota a perder uma coisa 
ótima, o resultado não é apenas ruim, mas alcança as raias 
do péssimo.  

Péssimo, pois, não é repúdio ao racismo, que deve ser 
veemente, incessante, inexorável, com punição severa aos 
criminosos que o praticarem. Péssimo é o discurso dito politi-

camente correto, sempre que levado 
ao exagero. Aí o incorreto torna-se 
imoral: os que o praticam, apontam 
um cisco no olho de uns indivíduos e 
esquecem a trava que cega os buga-
lhos deles mesmo.  

Sim, do ponto de vista político e 
ético, o politicamente correto é uma 
forma de farisaísmo, tanto mais de-
testável quanto mais oculta, porque 
sutil. Também sutil, embora possa 
ser desfeita, é a confusão entre semi-
ótica e ontologia em que se embrulha 
o politicamente correto. Umberto 
Eco denunciou bem esse equívoco 
nominalista em seu romance O nome 
da rosa, que fez furor editorial no ano 
mesmo em que, na universidade ma-
ranhense, pretendeu-se o repúdio a 

denegrir.  Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. O nome da rosa 
é um nome, não é a rosa.

Eu sigo adiante para mostrar a que ponto nos levaria a 
permissividade de ampliações conotativas como a que valeu a 
denegação do verbo denegrir. Imaginemos o que aconteceria 
se nos recusássemos ao refrigério de uma sombra nas horas 
de calor, porque sombra lembra assombração, ou, pior, se qui-
séssemos cegar as pessoas, porque visão remete à visagem. 
Pior ainda, se tivéssemos que proibir o nome Lindoso a um 
sujeito público e notoriamente feio, ou o sobrenome Saraiva, 
porque a palavra soa próximo a saraivada, ou Moscoso à mosca.  

Pior que tudo, porém, sob todos os aspectos e para todos 
os efeitos, seria proibirmos que alguém se chamasse Custódio, 
só porque o nome termina por um condenável sentimento e 
começa pela palavra vulgar que diz do vergonhoso orifício 
que escondemos como sinete de nossa miserável animalidade.

E não estranhem que eu termine assim: eu apenas apro-
veito um trocadilho subscrito por Artur Azevedo num dos 
últimos anos do século XIX, tempo em que, por felicidade, 
nada era denegrido pelo politicamente incorreto. ■
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