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Palavra do Arcebispo
É tempo de experiência mais viva 

da participação no mistério pascal 
de Cristo: “participamos nos seus 
sofrimentos para participarmos 
também da sua glória” (Rm 8,7)

PÁGINA 02

Preparação para 
Quaresma: caridade, 

jejum e oração
Um tempo para refletir, dialogar com 

Deus  e estender a mão para o próximo, 
ações necessárias para alcançar 

amadurecimento pessoal e espiritual
PÁGINA 05

Pastoral realiza ações 
vocacionais com 

jovens no Maranhão
Atuando em todas as dioceses, a meta da 

pastoral é alcançar todas as paróquias para 
que mais jovens descubram suas vocações

PÁGINA 05

Documentos oficiais do 
Sínodo orientam início 
do processo de escuta

Arquidiocese de São Luís divulga calendário de 
formação para fevereiro e março em todas as 

foranias
PÁGINA 09

Campanha da Fraternidade 2022 
promove diálogo a partir da 

realidade educativa no Brasil 
e busca refletir sobre o papel da família, da 

comunidade de fé e da sociedade no processo educativo 
com a colaboração das instituições de ensino.

PÁGINAS 06 E 07
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ÉTICA E SOCIEDADE 

Para onde vai a América Latina?
Lourival Serejo, membro da AML

Esse é um tema que muito me interessou, desde quan-
do li Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, de 
Celso Furtado. E, tempo depois, As veias abertas da América 
Latina, de Eduardo Galeano.

Richard Nixon, em visita à Venezuela, quando era pre-
sidente dos Estados Unidos, disse que para o lado que o 
Brasil fosse iria o resto da América Latina. Foi uma profecia 
que não se concretizou. Os contrastes das políticas inter-
nas e externas dos países não confirmaram a previsão do 
presidente americano.

Sob a análise dos opostos, temos hoje, na América Latina, 
governos da direita (Equador, Colômbia e Uruguai) e go-
vernos da esquerda (Argentina, México, Honduras, Bolívia, 
Peru e o Chile, agora, com a eleição de Gabriel Boric). Na 
ultra-esquerda estão as ditaduras da Venezuela e da Nica-
rágua, com Jorge Moreno e Daniel Ortega, respectivamente. 

A recente vitória de Gabriel Boric, no Chile, um jovem de 
35 anos de idade, levantou os ânimos da juventude latino-
-americana. As disputas das eleições chilenas deixaram um 
alerta preocupante: o percentual de eleitores que votaram 
no candidato populista da direita que se declarou defen-
sor da ditadura de Pinochet, com uma agenda altamente 
conservadora. Ora, o governo de Pinochet que derrubou 
Allende inaugurou, nos idos da década de 70, uma das mais 
cruéis ditaduras do continente.

A democracia latino-americana viveu sempre em sobres-
saltos, com altos e baixos no termômetro da democracia. 
Agora, com algumas ameaças da extrema-direita as preo-
cupações aumentaram.

Quando Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia, 
em 2006, grande parte da América Latina regozijou-se 
porque, pela primeira vez, estava assumindo o poder um  
opositor da elite econômica e política. 

Num país em que a maioria da população é de origem 
indígena, a eleição de um integrante dessa maioria repre-
sentou uma vitória social e democrática.

Ocorre que, ao término do seu mandato, Evo Morales foi 

picado pela mosca azul do populismo e do gosto pelo poder. 
Desejou, então, novo mandato. E conseguiu em 2009. Ao 
fim do segundo mandato, nova picada, alterou a Consti-
tuição, quis o terceiro; e conseguiu. Terminando o terceiro 
mandato, já estava totalmente possuído pelo demônio do 
poder. E não admitia a aproximação de nenhum exorcis-
ta. Então, quis continuar presidente pela quarta vez. Faço 
esse destaque à Bolívia em homenagem a Simon Bolívar, o 
grande idealista que quis unificar a América Latina. 

Após uma vitória duvidosa, rompeu-se o dique da po-
pulação desafiada e Evo Morales foi obrigado a renunciar 
e fugir do país. Depois de um período turbulento, a Bolívia 
voltou a respirar os ares de uma democracia estável, com a 
posse de Luís Arce, economista e professor universitário. 
Ali perto, na Venezuela, se Hugo Chávez tivesse desistido 
de concorrer ao segundo mandato, sairia consagrado como 
presidente. Mas não, preferiu virar um ditador.

Outras duas grandes ameaças pairam sobre a Améri-
ca Latina: a corrupção e o narcotráfico. O México já está 
dominado pelas corporações criminosas que traficam as 
drogas pelo mundo inteiro; a Colômbia está no mesmo 
rumo. A corrupção é um cancro que se institucionalizou 
na maioria dos países. 

É importante visualizar esse quadro político e ideológico 
da América Latina no ano em que as eleições presidenciais 
devem definir a posição do Brasil, daí a importância da 
conscientização do eleitor. Infelizmente, a influência das 
redes sociais tendem a criar um ambiente de hostilidade 
e de fakes que influenciam emocionalmente os  eleitores.

A Igreja precisa engajar-se nessa preocupação com os 
destinos da América Latina. Lembrar, por exemplo, de 
Paulo VI, no fervilhar de 1968, e o seu discurso em Me-
dellín, na Colômbia. 

A América Latina não suporta mais o retorno ao pas-
sado em que uma corrente ditatorial envolveu vários pa-
íses, sufocando os direitos fundamentais e as liberdades 
individuais. ■

JUSTIÇA

A estranha ordem das coisas
Carlos Nina, advogado e jornalista

António Damásio, em A estranha ordem das coisas (2017), 
diz ser desalentadora a “atual crise da condição humana”. 
Intriga-se porque, apesar da variedade das condições locais 
mundo afora, “ensejam respostas semelhantes, caracteriza-
das por raiva e confronto, além de apelar para o isolamento 
e resvalar para a autocracia” (2017, p. 242).

Para Damásio, tal crise “não deveria estar acontecendo.” 
Esperava que “pelo menos as sociedades mais avançadas 
tivessem sido imunizadas pelos horrores da Segunda Guerra 
e pelas ameaças da Guerra Fria.”

É uma indignação surpreendente para um intelectual que 
fez suas observações no passeio de 
seus pensamentos “das longínquas 
tribulações do Império Romano à 
atual crise da condição humana”.

A Primeira Guerra Mundial tam-
bém deveria ter o caráter imunizante 
pretendido pelo Autor. 17 milhões 
de pessoas perderam a vida. Antes, a Revolução Francesa 
(1789), a Guerra de Secessão (1861), a Guerra Civil Espanhola 
(1936). Serviram, todas, mais para aperfeiçoar os meios de 
destruição e fortalecer resistências do que para pacificação.

Alexandre, o Grande (356 a. C.), Gengis Khan (1207), 
Napoleão Bonaparte (1804), os Césares (Século IV a. C.) 
são outros exemplos de que a ambição do homem não tem 
limites nem efeito imunizante. Tem versões para manipular 
as massas, como uma das alegadas por Hitler para deflagrar 
a Segunda Guerra Mundial: a suposta humilhação imposta 
à Alemanha no Armistício de 11 de novembro de 1918, em 
Compiègne, na França.

Para dar visibilidade a tal argumento, Hitler exigiu que a 

rendição de França, em 22 de junho de 1940, fosse feita no 
mesmo vagão no qual fora assinado o armistício de 1918. 
Revanche. Vingança.

Oitenta e cinco milhões de mortos. Mas a indústria bélica 
evoluiu extraordinariamente. Armas, aviões, navios, subma-
rinos, transportes e tanques de guerra foram aperfeiçoados 
e construídos intensamente entre 1939 e 1945. Antes, essa 
indústria já vinha sendo desenvolvida. Incrementou-se no 
curso da guerra. E não parou mais de aperfeiçoar seu poder 
destrutivo.

A ciência evoluiu, mas o que a torna útil é a tecnologia. E 
esta serve para o bem e para o mal. 
Para Damásio, “Esta poderia ser a 
melhor de todas as épocas para es-
tar vivo, porque estamos imersos em 
descobertas científicas espetaculares 
e brilhantismo técnico que tornam 
a vida cada vez mais confortável e 

conveniente.”
Ele mesmo, porém, admite: “Uma parte das sociedades 

que celebram a ciência e a tecnologia moderna, e que mais se 
beneficiam delas, parece espiritualmente falida, no sentido 
secular e espiritual do termo ‘espiritual’. A julgar por sua 
aceitação despreocupada de crises financeiras problemáti-
cas …, elas também parecem falidas moralmente” (p. 243).

As elites, sejam elas quais forem, não se importam com 
a humanidade, mas tão somente com o poder. Os rótulos, 
finalmente, estão sendo desvendados. A desfaçatez descar-
tou os disfarces, os discursos. As relações espúrias já não 
são mais segredos.

Que se cuidem as pessoas de boa-fé. ■
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PALAVRA DO ARCEBISPO 

Campanha da 
Fraternidade, 
modo concreto de 
vivenciar a quaresma 
Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís

A Campanha da Fraternidade acontece prioritaria-
mente por ocasião da Quaresma, que deve ser vivida 
e participada a partir do mistério pascal, centrado no 
tríduo sagrado com os sacramentos pascais que tornam 
presente esse mistério. É tempo de experiência mais viva 
da participação no mistério pascal de Cristo: “participa-
mos nos seus sofrimentos para participarmos também 
da sua glória” (Rm 8,7). Este é o sentido da quaresma, 
daí o seu caráter sacramental. Tempo em que Cristo 
purifica a sua igreja, povo de Deus.

Devemos acentuar não tanto as práticas ascéticas, 
mas a ação purificadora e santificadora do Senhor. As 
obras penitenciais são o sinal da participação no mis-
tério de Cristo que, por nossa causa, se faz penitente 
recorrendo ao jejum no deserto. A igreja, ao começar o 
caminho quaresmal, está consciente de que o próprio 
Senhor é quem dá eficácia à penitência dos seus fiéis, 
motivo pelo qual a penitência adquire o valor de ação 
litúrgica, ou seja, ação de Cristo e da sua igreja.

Os meios sugeridos para bem 
viver a quaresma são: a escuta 
mais frequente da Palavra de 
Deus; a oração mais intensa e 
prolongada; o jejum; as obras 

de caridade e a prática da 
Campanha da Fraternidade. 

Desde o ano de 1962, que nossa Igreja vem realizando 
no Brasil, como forma concreta de viver a quaresma, a 
Campanha da Fraternidade que tem três importantes 
objetivos: a) despertar o espírito comunitário e cristão 
no povo de Deus, comprometendo, em particular, os 
cristãos na busca do bem comum; b) educar para a 
vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, 
exigência central do Evangelho; c) renovar a consciên-
cia da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na 
Evangelização, na promoção humana, em vista de uma 
sociedade justa e solidária.

Este ano, pela terceira vez, a igreja nos convida a refle-
tir sobre a educação, desta vez, impulsionada pelo Pacto 
Educativo Global, tendo como tema: FRATERNIDADE 
E EDUCAÇÃO, como lema: FALA COM SABEDORIA, 
ENSINA COM AMOR (Pr 31,26) e como objetivo geral: 
“promover diálogos a partir da realidade educativa do 
Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor 
do humanismo integral e solidário”.

Muitas são as lideranças que já estão sendo capa-
citadas para ajudar no desdobramento e na vivência 
deste tempo forte de nossa fé. Em nossa arquidiocese 
faremos a celebração de abertura no dia 5 de fevereiro e 
queremos contar com a presença de todos os que estarão 
envolvidos nesta ação evangelizadora.

“Não há dúvidas de que a qualidade da educação 
depende da participação de todos os atores envolvidos 
em um clima de apoio e solidariedade. Avaliar o esforço 
e o compromisso com a educação no lugar onde mora-
mos é um passo importante para construir caminhos 
novos que conduzam a uma educação de qualidade.” 
(TB, nº 269). ■

A ciência evoluiu, mas o que a 
torna útil é a tecnologia. E esta 
serve para o bem e para o mal.
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MISSÃO EM FOCO

A escuta forjada no silêncio
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

Como sabemos, no último outubro, pelo querido Papa 
Francisco foi proclamado aberto o caminho sinodal, com 
culminância na Assembléia do Sínodo dos Bispos no Vatica-
no, em outubro de 2023. No percurso de dois anos, portanto, 
este evento passará por algumas fases, sendo a primeira, a 
fase da escuta. Porém, cabem as perguntas: escutar o que e 
quem? Para esta primeira fase exigir-se-á de todos e cada um, 
mormente os envolvidos na labuta pastoral a recuperação 
de um dado fundamental da fé judaica: a escuta forja no si-
lêncio. Ora, como pondera o emérito 
Papa Bento XVI, na mensagem para o 
46º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais: “O silêncio é parte integrante 
da comunicação e, sem ele, não há 
palavras densas de conteúdo”.

Ainda para o Bento XVI, no silên-
cio, escutamo-nos e conhecemo-nos melhor a nós mesmos, 
nasce e aprofunda-se o pensamento, compreendemos com 
maior clareza o que queremos dizer ou aquilo que ouvimos 
do outro, discernimos como exprimir-nos. Calando, per-
mite-se à outra pessoa que fale e se exprima a si mesma, e 
permite-nos a nós não fi carmos presos, por falta da adequada 
confrontação, às nossas palavras e idéias. Deste modo, abre-
-se um espaço de escuta recíproca e torna-se possível uma 
relação humana mais plena. No silêncio, falam a alegria, as 

preocupações, o sofrimento, que encontram, precisamente 
nele, uma forma particularmente intensa de expressão. 

Trata-se, pois, de um dom fundamental tanto para a vida 
pessoal de cada pessoa, quanto para as relações interpes-
soais. Ora, para dizer quem somos requer a presença do 
silêncio – porque só poderemos falar com alguém e saber o 
que este alguém fala se soubermos silenciar. Assim, recordo 
compartilhando, o padre Jesuíta Geraldo di Mori, professor 
de antropologia teológica, da FAJE, quando diz: “é o silêncio 

que se coloca diante do outro como 
mistério para escutar o mistério do 
outro. Também, é o silêncio que per-
mite ao outro dizer que ele é”. 

O padre e professor mencionado, 
também, nos leva a atentar para o 
próprio surgimento da palavra, que 

necessita do silêncio. Por exemplo, a tradição bíblica, dife-
rente da tradição grega, privilegia a escuta: “Ouve, Israel: o 
Senhor nosso Deus, é o único Senhor,” (Dt6:4). As comuni-
dades de fé, dessa maneira, para programarem a primeira 
fase do caminho sinodal, são desafi adas a criarem espaços 
de escutas forjadas no silêncio reverente a cada irmão e irmã, 
que como membros (comunhão) e dentro (participação) da 
comunidade proclamam (missão) a sua fé, apontando o 
caminho por onde a Igreja deve trilhar! ■

SAÚDE MENTAL

Refl exões sobre o remorso
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde 
pela Emil Brunner World University (EBWU. Flórida, EUA)

Arrependimento, culpa e remorso, são três condições exis-
tenciais e psicológicas que, habitualmente, caminham juntas, 
muito embora, sejam condições autônomas, independentes e 
de signifi cados distintos. O remorso, é um sentimento ultra 
complexo, que em condições especiais revela vivências pro-
fundas da alma humana. 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa José Pedro Ma-
chado, remorso vem do latim “remorsu” - do verbo remordere 
(remorder) que signifi ca voltar a morder, morder muitas vezes. 
Segundo Aurélio, remorso é a inquietação da consciência por 
culpa ou crime cometido; mordimento, remordimento; bicho 
da consciência. Para Michaelis (2021) remorso é afl ição ou 
dor moral decorrente da constatação de um erro ou uma falta 
que se tenha cometido; remordimento.

Sentir remorso é uma possibilidade humana universal. É 
um traço da nossa personalidade, que se manifesta em con-
dições especiais, é uma forma de reagir a eventos específi cos. 
Estima-se, que desde a adolescência, na idade adulta e no cur-
so natural na vida, o sentimento de remorso pode aparecer.

O remorso revela-se por dor, sofrimento, pesar e tristeza, 
sentimentos estes, que podem aparecer em bloco, em condições 
distintas e em diferentes graus ou intensidade. Pode também 
gerar sentimento na pessoa de culpa e arrependi-
mento por ter agido dessa ou daquela forma. 
Quando isso ocorre, a pessoa reconhece ter 
feito algo a alguém que a ofendeu, gerou dor, 
sofrimento, prejuízos ou mesmo outros pro-
blemas, fazendo com que essa pessoa tome 
atitudes de arrepender-se e vir a desculpar-se. 

O remorso expressa um mal estar psicoló-
gico difuso, inquietante e angustiante po-
dendo prolongar-se e persistir, dilace-
rando a pessoa. Quanto mais grave 
for o erro ou as falhas cometidas, 

mais intenso será o remorso e mais difícil se lidar com ele. 
O remorso se dá no plano da consciência, da autocrítica e 
da benevolência, e a pessoa tem plena capacidade de avaliar 
sobre o que fez. Pode também induzir atitudes de arrependi-
mento, sinalizando nessa perspectiva, dignidade no caráter. 

Considerando o exposto, o remorso, pode ou não gerar 
problemas graves de saúde física, mental e social, em quem o 
sente. Do ponto de vista da doença mental, há casos, todavia, 
em que o remorso, a culpa e o arrependimento podem aparecer 
em pessoas depressivas, onde esses sentimentos aparecem, 
sem qualquer nexo causal com nada que os expliquem.  São 
situações comuns em depressões graves.

Honoré de Balzac (1799-1850) escritor francês, um dos 
fundadores da Escola Realista na França, dizia: O remorso é 
uma impotência, ele voltará a cometer o mesmo pecado. Apenas o 
arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Como vimos 
acima, o remorso se dá à luz da consciência e sinaliza para uma 
espécie de desapontamento, descontentamento e vergonha da 
pessoa para consigo mesma e quiçá, com os outros, gerando 
atitudes que reparem essas culpas, por terem praticado algo 
condenável por si mesmo e pelos outros. 

Psicopatologicamente, há pessoas que são incapazes de 
expressar remorso, dor ou arrependimentos so-

bre seus atos, ao longo da vida, muito embora 
tenham plena consciência de que as atitudes 
que cometeram geraram problemas a al-
guém. São pessoas frias, indiferentes, insen-
síveis, que não apresentam quaisquer arre-
pendimento, dor ou compaixão sobre suas 
atitudes. Esses traços comuns em pacientes 

portadores de transtornos de personalidade 
tipo antissocial (TPAS), distúrbios 

graves de difícil tratamento. ■

REVERBERAR

A Piedade Popular na 
Arquidiocese de São 
Luís: um lugar teológico
Brayan Verde, seminarista

Em 2022 tive a alegria de orientar a monografi a do seminarista Brayan Verde. 
Ao concluir o Curso de Teologia do Iesma, Brayan discorreu sobre “A Piedade 
Popular na Arquidiocese de São Luís do Maranhão: Devoção a São José de 
Ribamar”. Hoje acolhemos um rico fragmento dessa valiosa pesquisa teológica. 
Seja bem-vindo, Brayan Verde! — Padre Guto Feitosa

Pensar a piedade popular na missão e historicidade da 
Arquidiocese de São Luís é compreender, por meio da expe-
riência concreta, a fé do povo simples, que nessa Igreja local 
manifesta sua crença, nutre suas esperanças, acende suas 
luzes, passa e supera seus desafi os, celebra suas conquistas, 
mas também vive suas dores e cruzes. Dom Esmeraldo Bar-
reto de Farias, que foi bispo auxiliar de São Luís, diz que “ao 
destacar a importância da piedade popular, no processo de 
evangelização o Papa Paulo VI afi rma: ‘A piedade popular 
manifesta uma sede de Deus que somente os simples e os 
pobres podem experimentar”.

É no chão da piedade popular que também podemos dar 
ênfase e fundamentarmos a importância da fi gura dos santos 
para as devoções de nossas comunidades de fé. Por isso, Azzi 
nos diz que “o culto aos santos constitui uma das caracterís-
ticas dessa iniciativa popular”1 que perpassam os séculos que 
antecedem nossos tempos. A espiritualidade fundamenta a 
piedade popular e também dela se alimenta.

É essa espiritualidade encarnada na cultura e na vida do 
povo que fundamenta a piedade popular que, por sua vez, 
nutre a fé de todas as camadas sociais, apesar de ter especial 
acento e relevo nas camadas mais pobres. Farias conclui 
que “mesmo sendo a maioria proveniente de camadas po-
pulares, encontramos pessoas de todas as camadas sociais 
expressando sua relação com Deus através de várias formas 
da piedade popular”.2

A piedade popular tem papel sine-qua-non, pois é uma 
expressão de linguagem eclesial que se funda em anunciar 
o Evangelho e fazê-lo razão de nosso testemunho. Afi nal, 
é por meio do anúncio que aprendemos quem é Jesus e daí 
tornamo-nos seus discípulos missionários, com alegria e sem 
peso, como exprime o documento de Aparecida: “queremos 
expressar a alegria de sermos discípulos do Senhor e de ter-
mos sido enviados com o tesouro do Evangelho. Ser cristão 
não é uma carga, mas um dom: Deus Pai nos abençoou em 
Jesus Cristo seu Filho, Salvador do mundo [...] Ele anuncia a 
boa nova do Reino aos pobres e aos pecadores. Por isso, nós, 
como discípulos missionários de Jesus, queremos e devemos 
proclamar o Evangelho, que é o próprio Cristo”.3

Nas expressões da piedade popular encontramos um lu-
gar profundamente teológico, onde fazemos uma substancial 
experiência do encontro com Jesus. É nesse lugar, que o dis-
cipulado se evidencia plenamente missionário. E, é, na Igreja 
que a missionariedade se torna evidente pelo protagonismo 
do Espírito Santo, que “lhe é insubstituível e encontra-se in-
serido no âmago de seu ser”.4

É, portanto, na dinâmica cultural e evangélica que o Espírito 
Santo suscita o engajamento missionário dos seguidores de 
Jesus, que no seio da piedade popular, como lugar teológico, 
fazem o encontro com Cristo, que é o fundamento e paráclito 
de toda ação da Igreja. Assim, as manifestações da piedade do 
povo de Deus se autenticam com toda eclesialidade possível, 
pois, é o Espírito de Jesus Cristo que as fundamenta e conduz.

reverberarvida.blogspot.com.br
1. AZZI. Op. cit., p.39.
2. FARIAS. Op. cit., p.130. 
3. CONFERENCIA EPISCOPAL LATINO AMERICANO E DO CARIBE. 
Documento de Aparecida. 12.ed. Brasília: edições CNBB; São Paulo: 
Edições Paulinas / Paulus Editora, 2011.n. 28-30.
4. RAHNER, Karl. Não extingais o Espírito. Tradução: Alfred Josef 
Keller.1.ed. São Paulo: edições Loyola, 2018. p.23.

“O silêncio é parte integrante da 
comunicação e, sem ele, não há 
palavras densas de conteúdo”

Papa Bento XVI

Imagem: Jorm S / Adobe Stock
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ACONTECEU

11º Edição Missão Jesus no Litoral

Propagando esperança e a palavra de Deus, a 11º edição Missão Jesus no Litoral reuniu 
160 jovens missionários na Grande São Luís, entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, 
com o como objetivo realizar o querigma (primeiro anúncio do evangelho) para jovens, 
adultos, idosos e crianças. Durante as abordagens, os jovens fazem o convite para que 
aqueles que receberam a mensagem, possam participar da paróquia mais próxima de 
sua casa ou busquem uma melhor forma de viver sua participação na Igreja.

Missionários realizam  mobilização na Rua Grande, no Centro de São Luís. Créditos: Ministério Jovem RCC Maranhão

Santuário da Conceição tem novo Pároco/Reitor 

No dia 10 de janeiro, aconteceu a missa de posse do novo Pároco/Reitor do Santuário 
da Conceição, Padre Elinauro Santos e do novo vigário, Padre Carlos Martinenghi. A 
cerimônia de posse foi celebrada pelo Arcebispo de São Luís, dom Gilberto Pastana. Na 
ocasião, padres, religiosas, autoridades públicas, comunidades, pastorais, movimentos 
e os devotos da Conceição participaram da celebração de maneira presencial e online. 
Além disso, a missa foi marcada por momentos de ação de graças e acolhida aos novos 
pastores, mas também de gratidão àqueles que por tantos anos exerceram sua vocação 
sacerdotal à frente do Santuário, o padre Carlinhos Paris e o padre Cláudio Fernandes.
FONTE: PASCOM SANTUÁRIO DA CONCEIÇÃO

   

Missa de posse do padre Carlos Martinenghi como pároco do Santuário da Conceição.
Fotos: Pascom Santuário da Conceição

Paróquia Santa Paulina tem novo pároco

Na noite de 13 de janeiro, o padre Junio dos Santos Pereira scj. tomou posse como novo 
pároco da Paróquia Santa Paulina. Durante a celebração, o Arcebispo dom Gilberto 
Pastana entregou ao novo pároco, padre Junio, as chaves da porta da igreja, como si-
nal de que a partir daquele momento ele tomará conta daquela casa e de todo o povo 
que ali estará. Acompanharam a missa representantes das comunidades Santa Paulina 
(Matriz), Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora 
Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Padre Ivo também esteve presente à celebração, 
assim como os seminaristas da Congregação Dehoniana e religiosas como as irmãs da 
Misericórdia e as irmãs Farina. FONTE: PASCOM PARÓQUIA SANTA PAULINA

 Natural de São Luís, o padre Junio dos Santos Pereira faz parte da Congregação dos Padres 
Dehonianos do Sagrado Coração de Jesus. Créditos: Pascom Paróquia Santa Paulina.

Tv Nazaré transmite Missa da Saúde 

Após um período de reestruturação, a Fundação Dom José Medeiros Delgado - Fundel 
dá início a sua programação local, com a transmissão pela Tv Nazaré (canal aberto 43.1), 
da Missa da Saúde, todas as terças, às 15h, direto do Santuário de São José de Ribamar. 
A celebração também é transmitida pela Rádio Educadora AM 560 e redes sociais do 
Santuário. Na celebração, os fi éis pedem a intercessão de São José de Ribamar para a 
graça da saúde no corpo, nos relacionamentos e na vida como um todo.

Clínica CTR realiza campanha Natal do Bem em parceria com paróquias

No mês de dezembro, a clínica CTR Medicina Diagnóstica realizou a campanha “Na-
tal do Bem”, uma parceria com as paróquias São João Calábria e Santa Clara de Assis, 
ambas da região da Cidade Operária, em São Luís. O objetivo era arrecadar alimen-
tos não perecíveis mediante concessão de descontos aos pacientes na realização de 
quaisquer exames nas unidades da empresa. Jessyca Ferreira, que coordena a clínica, 
revela que a ideia é exercer a solidariedade e a parceria com a comunidade. Ao fi nal da 
campanha foram coletados cerca de 251 kg de alimentos, todos foram entregues aos 
representantes das paróquias, que se encarregaram de montar as cestas e distribuir às 
famílias já cadastradas anteriormente.

Representantes da clínica entregam alimentos aos representantes das paróquias. Foto: Leandro Santos

Entrega do busto em homenagem ao frei Antônio Maria Sinibaldi

O busto em homenagem ao Frei Italiano Antônio Maria Sinibaldi foi entregue nesta 
sexta-feira (21) pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secma).  A escultura fi ca localizada na praça Frei Antônio, na Lagoa da Jansen. 
Frei Antonio Sinibaldi, nasceu em 26 de novembro de 1937, em Segni, na Itália, fi lho 
de Rinaldo e Maria Iannuci. Em 1967, o missionário decide viajar para o Maranhão e 
abraçar a proposta de se tornar um missionário de Cristo em terras brasileiras.
Exemplo de nossa missão no Maranhão, Frei Antônio Maria Sinibaldi, levou uma vida 
de caridade fraterna até nos últimos momentos de sua vida. 

     

Fotos: Nael Reis

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
01.02: Frei David: OFM conv 
02.02: Padre. Antonio Elton Aguiar da Silva
05.02: Padre Marcos André dos Prazeres Lima
06.02: Diácono José de Ribamar Oliveira Lima
09.02: Padre Francisco de Assis Colombi (Missionário Comboniano)
10.02: Diácono Guilherme Alves Moraes
11.02: Frei José Lázaro Oliveira Nunes –OFM cap
16.02: Frei Nielsen Ricardo Ferreira Vale: OFM
21.02: Padre Ailton César Alves de Souza
24.02: Padre Valmir Lorandi (Josefi no de Murialdo)
27.02: Padre Abraão Marques Colins 
28.02: Padre João Benedito Campos Abreu

ORDENAÇÃO
02.02: Padre Raimundo Nonato dos Santos
05.02: Frei Francisco Sales de Araújo: OFM conv
08.02: Padre José Robério de Lima
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Dom Geraldo Dantas de Andrade
Quinto bispo auxiliar

Da redação

Dom Geraldo Dantas 
de Andrade foi o quin-
to bispo auxiliar da Ar-
quidiocese de São Luís. 
Natural de Irajá, Rio de 
Janeiro, nasceu em 29 de 
setembro de 1931. Em 
1942, entrou no seminá-
rio menor de Corupá, San-
ta Catarina. Na cidade de 
Brusque - SC fez novicia-
do no Convento Sagrado 
Coração de Jesus, onde 
também professou seus 
primeiros votos e cursou 
Filosofia. Estudou Teolo-
gia no Instituto Teológico 
Sagrado Coração de Jesus 
e ordenou-se na Congregação do Sagrado Coração de 
Jesus (Dehonianos), em 18 de dezembro de 1957, em 
Taubaté, São Paulo.

Dom Geraldo foi nomeado bispo titular de Cibaliana 
e auxiliar da Arquidiocese de São Luís pelo Papa São 
João Paulo II, em 18 de fevereiro de 1998, e recebeu a 
ordenação episcopal no dia 18 de abril do mesmo ano 
pelas mãos de dom Paulo Eduardo Andrade Ponte, dom 
José Nelson Westrupp e dom Xavier Gilles de Maupeou 
d’Ableiges. 

Com o lema episcopal “sei em Quem acreditei”, dom 
Geraldo, auxiliou a gestão de dom Paulo Ponte e dom 
José Belisário, assumindo os cargos de vigário geral 
da Arquidiocese de São Luís e reitor do Seminário In-
terdiocesano do Regional Nordeste 5 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB (Maranhão). Em 
19 de novembro de 2005, dom Geraldo assume papel 
ainda mais importante: enquanto bispo auxiliar, acolheu 
o novo arcebispo metropolitano dom José Belisário da 
Silva, que deixava a Diocese de Bacabal, para assumir o 
governo da Arquidiocese de São Luís. “Enquanto gozou 
de saúde, foi para mim um grande companheiro, espe-
cialmente nas horas difíceis. A Arquidiocese de São Luís 
muito lhe deve por tantos anos que lhe dedicou, como 
padre e como bispo auxiliar”, declara dom José Belisário.

Sua história e realizações foram reconhecidos não 
apenas pela comunidade cristã, mas pela sociedade lu-
dovicense, por meio da concessão de títulos e honrarias, 
tais como: “Cidadão Ludovicense” e a medalha “Simão 
Estácio da Silveira”, ambos da Câmara Municipal de São 
Luís; e o título de “Cidadão Maranhense” da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão, 

Em 2012, pediu renúncia do cargo tornando-se Bispo 
Emérito. Após um tempo, passou a residir na sede dis-
trital dos padres Dehonianos (Cantinho do Céu/Coha-
ma). Foi acometido por um acidente vascular cerebral 
em 2014, o que gerou complicações em seu quadro de 
saúde. Em 2015, retornou à casa, onde prosseguiu com 
o tratamento, aos cuidados dos padres Dehonianos: 
Valdenir Tadeu e Ângelo Figueira.

“Dom Geraldo foi um canal que Deus usou para 
continuar nos abençoando. Todos que o visitavam, po-
diam notar a serenidade de sua face mesmo diante do 
seu quadro”, conta padre Ângelo. Aos 89 anos, em 1º de 
maio de 2021, dom Geraldo realiza sua páscoa eterna, 
deixando um legado de simplicidade e caridade. ■

Foto: Arquivo Arquidiocesano

PASTORAL VOCACIONAL

Pastoral vocacional trabalha na promoção do despertar 
de mais vocações nas dioceses do Maranhão
O serviço de animação realiza retiros, festivais e encontros  para 
alcançar os jovens que desejam descobrir suas vocações
Da redação

A palavra “vocação”, de acordo com o dicionário, é defi-
nida como o ato ou efeito de chamar, é um termo derivado 
do verbo no latim “vocare”. Este é o trabalho do Serviço 
de Animação Vocacional, despertar a vocação dos cristãos 
batizados para que descubram e assumam o seu lugar na 
igreja. Nessa missão, procuram estimular e acompanhar os 
jovens  que desejam buscar um sentido de vida, gerando 
uma cultura vocacional em toda a igreja.

Na arquidiocese de São Luís, o padre Rodrigo Gutem-
berg, juntamente com os animadores vocacionais, das mais 
diversas congregações, formam um grupo que ajuda os 
jovens a discernir suas vocações. O padre explica que esse 
trabalho acontece através de encontros como o CCV (Curso 

de Conscientização Vocacional), o VocFest (Festival Voca-
cional) e entre outros que serão retomados neste ano, pois 
estavam suspensos por conta da pandemia da Covid-19.

Algumas comunidades tem o SAV Paroquial (Serviço de 
Animação Vocacional Paroquial), a exemplo da Paróquia 
da Sagrada Família; ou a EVP (Equipe de Animação Paro-
quial) que está presente na Paróquia de Santa Teresinha, no 
Filipinho. Padre Rodrigo afirma que é muito importante o 
engajamento dos leigos nesta atividade, “Queremos expandir 
para outras paróquias este serviço, já contamos com casais 
que nos auxiliam, mas precisamos de mais pessoas para se 
engajarem”, comenta o sacerdote.

A Irmã Cícera Gomes, da Congregação das Irmãs Pauli-
nas, coordena a Pastoral Vocacional/ Serviço de Animação 
Vocacional – Regional NE 5 e explica que o objetivo é sen-
sibilizar as dioceses para a criação da Equipe Vocacional 
Paroquial (EVP), despertando a consciência de que todo 
batizado é vocacionado, chamado por Deus a assumir sua 
vocação/missão na Igreja e sociedade. 

Em ações práticas, a Irmã Cícera  explica que realizam 
iniciativas como reuniões, assembleias e encontros de for-
mação, “Cada diocese faz o seu calendário de atividades 
de forma dinâmica e criativa, em que oferece aos jovens 
retiros, festivais e encontros vocacionais, visitas às casas 
de formação, oração e partilha vocacional. O acompanha-
mento vocacional com os rapazes é feito pelos padres e as 
mulheres são acompanhadas pelas religiosas que compõem 
as equipes diocesanas. ■

Discernimento Vocacional

Se você deseja fazer seu discernimento vocacional ou se engajar 
em um desses serviços de animação, entre em contato com os se-
guintes números:

 • Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de São 
Luís: 
Padre Rodrigo Gutemberg – (98) 98508-6823

 • Pastoral Vocacional/ Serviço de Animação Vocacional – 
Regional NE 5: 
Irmã Cícera Gomes (98) 98404-0401

 • Hora Vocacional Paulinas: Programa online da Paulinas 
Livraria, toda quinta-feira, às 10h, que reza com a palavra 
pelas vocações por meio das redes sociais. Participe: 
Î Paulinas São Luís 
Ú @paulinas.saoluis

QUARESMA

Equilíbrio e fortalecimento espiritual
O retiro quaresmal torna a caminhada cristã mais sábia e assertiva
Da redação

A Quaresma é um período de reflexão e preparação para 
a Páscoa, iniciando na quarta-feira de cinzas e findando no 
domingo de ramos, anualmente, assim como Jesus esteve 
no deserto por 40 dias, como preparação para assumir sua 
missão como Filho de Deus. É regido por três pilares: cari-
dade, jejum e oração. É tempo de refletir, dialogar com Deus 
de forma mais profunda e estender a mão ao próximo, ações 
necessárias para amadurecer pessoal e espiritualmente.

CARIDADE
A caridade, uma das bases da vida cristã, é manifestada 

através do auxílio exercido a alguém de forma voluntária e 
desinteressada. Além disso, refletir sobre os aspectos sociais e 
humanos que impedem essa prática facilitará a sua realização.

O mundo acelerado faz com que nos tornemos cada vez 
mais centrados em nossos próprios interesses. A ideia de que 
somos aquilo que temos, aumenta a vaidade, o desejo pela 
recompensa e destrói o cerne do amor no coração humano. 

Nesta breve lista de aspectos, a desconfiança de não saber 
o que o outro vai fazer com a nossa doação ou se realmente 
ele precisa dela, impede a realização da esmola. “Será que 
ele não vai comprar droga? Por que ele não trabalha?”, in-
dagações vão surgindo e a mão caridosa vai se fechando.

Fortalecer a sua relação pessoal com Deus, obedecer o que 
Lhe agrada e acreditar que a sua atitude faz a diferença na sua 
vida, na vida do outro e no meio social, ajudará a combater 
essa correnteza de dúvidas contra a caridade.

JEJUM
O jejum auxilia com o rompimento de excessos. É a ab-

dicação de algo bom e prazeroso, para elevar o espírito e 
moldar os “apetites” da carne. Considerando que as emoções 
podem assumir um descontrole nas relações, o sacrifício se 
torna importante para equilibrá-las.

Diminuir o tempo nas redes sociais, não assistir seu 
programa de entretenimento favorito, abrir mão daquele 
hambúrguer que você faz questão de comer todos os finais 
de semana, são algumas dicas de penitência para esse tempo. 
Na tradição católica, os cristãos abstêm de carne vermelha 
às sextas-feira, algo que também deve ser considerado na 
Quaresma.

ORAÇÃO
Por fim, a oração ganha mais evidência nesse período. 

Os cristãos são chamados a um diálogo mais íntimo com 
Deus, praticando não somente o falar e pedir, mas a escuta 
da Sua voz. Deus se comunica com a humanidade desde o 
início da criação até hoje, com intuito de salvar o Seu povo.

Mas como identificar o que Ele tem a dizer? Através da 
leitura da Palavra de Deus, participação dos sacramentos, 
oração e silêncio. É importante também diminuir alguns 
estímulos visuais e sonoros no momento da oração, para 
ajudar na concentração, possibilitando um diálogo mais 
sincero com o Senhor. ■
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Entenda a mensagem do cartaz 

No cartaz, Cristo está diante de uma mulher, que está prestes a ser 
apedrejada. Jesus, por sua vez, propõe um novo ensinamento, no qual 
se apresenta como um fiel ato de amor e esperança ao ser humano. 
A partir de uma ação de sabedoria, Ele educa de forma pedagógica, 
sob a luz da espiritualidade. “Vai e não peques mais”, palavras que 
batizam um novo estilo de vida embasado pela conversão. 
Dessa forma, o cartaz encaminha o interlocutor ao mestre Jesus, 
o centro da fé. O olhar se dirige a Ele que é mostrado em perfil, em 
pé, curvado em direção a mulher. Já a mulher, também curva no 
cartaz, se coloca a ouvir, aprender e percorrer uma nova vida que 
brota da Cruz.

“Fraternidade e Educação”. Este é o tema da Campanha da 
Fraternidade de 2022, cujo propósito é despertar a solidarie-
dade nos fi éis e na sociedade em relação a um problema que 
envolve o povo brasileiro, buscando caminhos de solução à 
luz do Evangelho. 

Com o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, 
a campanha convoca a uma refl exão a partir da realidade 
educativa no Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos 
em favor do humanismo integral e solidário. Confi ra neste 
especial do Jornal do Maranhão a explicação acerca desse 
momento cristão. 

A apresentação do texto base da campanha afi rma que 
educar não é um ato isolado. “É encontro no qual todos 
são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da 
família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade. Afi nal, 
como nos ensina o conhecido provérbio de origem africana, 
‘é preciso uma aldeia para se educar uma criança”, diz um 
trecho do texto base da Campanha.

De acordo com o coordenador arquidiocesano, Delso de 
Jesus, a Campanha da Fraternidade tem se tornado a cada 
ano uma grande oportunidade de refl exão sobre uma temá-
tica específi ca. 

“ O lema sempre é inspirado na palavra de Deus, do pri-
meiro ou do segundo testamento, e ela é signifi cativa para 
a quaresma, visto que nos permite fazer nosso processo de 
conversão com olhos fi xos no Cristo, na sua ressurreição, 
mas através de uma realidade específi ca”, disse.

 Essa é a terceira vez que a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) difunde o tema da educação como 
proposta de refl exão da Campanha da Fraternidade. A pri-
meira vez, em 1982, cujo lema era “A liberdade vos liberta-
rá”, depois, em 1998, com o lema “A Serviço da Vida e da 
Esperança”, e agora com o enfoque bem específi co, olhar 
a educação de forma integral, sobretudo com os desafi os 
agravados, ainda mais, pela pandemia sanitária da Covid-19. 

No entanto, para alcançar esse objetivo, é preciso trilhar 
um caminho. De acordo com a presidenta da Associação Na-
cional de Educação Católica do Maranhão, Renata Mouchrek, 
apesar do cenário desafi ador provocado pelo coronavírus, 
foi necessário gerar novos conhecimentos e mapear novas 
possibilidades de ações, tanto para o presente, quanto para 
o futuro.

“A união das escolas católicas conseguiu perpassar por 
esse momento. Em 2020 nós passamos pelo deserto, mas em 
2021 resistimos como cactos. Agora, em 2022, estamos com 
a esperança de que dias melhores virão”, disse.

Para Renata, a Campanha da Fraternidade deste ano mos-
tra Jesus como o principal mestre educador. “É Ele que nos 
rege, independente dos nossos fundadores. Então, eu acredito 
que através da união, nós conseguimos perpassar por esses 
dois anos e estamos dando continuidade. O nosso ponto forte 

foi a educação cristã, pautada nos valores, na esperança e na 
educação pela vida”, fi nalizou. 

E esse caminho é apresentado pelos objetivos específi cos, 
que segundo o Texto-Base, são:

✦ Analisar o contexto da educação na cultura atual, e 
seus desafi os potencializados pela pandemia. 

✦ Verifi car o impacto das políticas públicas na educação. 
✦ Identifi car valores e referências da Palavra de Deus e 

da Tradição cristã em vista de uma educação humani-
zadora na perspectiva do Reino de Deus. 

✦ Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da 
sociedade no processo educativo, com a colaboração 
dos educadores e das instituições de ensino. 

✦ Incentivar propostas educativas que, enraizadas no 
Evangelho, promovam a dignidade humana, a expe-
riência do transcendente, a cultura do encontro e o 
cuidado com a casa comum. 

Estimular a organização do serviço pastoral junto a es-
colas, universidades, centros comunitários e outros espaços 
educativos, em especial das instituições católicas de ensino. 

Promover uma educação comprometida com novas formas 
de economia, de política e de progresso verdadeiramente a 
serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres.

NASCIMENTO DE UMA NOVA 
REALIDADE EDUCACIONAL 

Um dos materiais importantes para se conhecer o horizonte 
das refl exões propostas pela Campanha da Fraternidade é o 
texto base. Ele não esgota todo o tema, tampouco é substituto 
do evangelho, mas é uma referência para que se inicie uma 
conversa sobre um olhar bem específi co diante do tema. 

A proposta do episcopado brasileiro é que se olhe a educa-
ção de forma integral, possuindo três momentos importantes: 
escutar, discernir e agir. A primeira parte do texto é, de certa 
forma, um eco ao número 19 do documento de Aparecida, 
que retoma a metodologia “ver, julgar e agir”, mas fala tam-
bém da importância da palavra de Deus, que orienta a vida 
dos cristãos e o olhar para a realidade.

Segundo o Padre João Pedro de Jesus, o Brasil tenta se 
reestruturar no âmbito educacional, mas caminha em passos 
lentos para isso. 

“O povo brasileiro tende a ver a educação como um mero 
meio de ganhos fi nanceiros, uma ascensão social ou qual-
quer coisa do gênero, mas não é só isso que tange a realidade 
educacional que deve ser almejada no país”, disse.

Ainda segundo o padre, a educação forma pessoas de 
bem para o bem, tentando que este bem para qual elas são 
educadas, forneçam a promoção  do seio da sociedade de 
maneira geral.

Campanha da 
Fraternidade

convoca refl exão 
sobre os fundamentos 

do ato de educar sob 
a luz do Evangelho

Realizada anualmente durante a 
Quaresma como um dos modos de viver a 

espiritualidade deste tempo favorável
Da redação

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2022. Fonte: CNBB

Oração da Campanha da Fraternidade 2022

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, 
dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta e 
salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a 
educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de es-
perança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para ven-
cermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover 
uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos, para 
que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em 
família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas 
universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com 
sabedoria e educar com amor! Permitais que a Virgem Maria, Mãe 
educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a 
educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da 
paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. 
Amém. Fraternidade e Educação “Fala com sabedoria, ensina com 
amor”. (cf. Pr 31,26) Amém.

A mulher adúltera. Fonte: Franciscanos.org
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O QUE A PANDEMIA DA COVID 19 
REVELA DE NOSSA CULTURA NO QUE 
DIZ RESPEITO À EDUCAÇÃO?

A pergunta se rege na seguinte resposta: a humanização 
de uma sociedade passa também pelo modo de lidar com a 
fragilidade, a morte e o luto. A pandemia recordou que não 
se pode perder de vista essa realidade.

De acordo com o Instituto Neoenergia, o Brasil integra 
os países de renda baixa e média-baixa, entre os quais 40% 
não contaram com políticas para apoiar os alunos durante o 
período de fechamento das escolas para conter o avanço do 
novo coronavírus. Quatro em cada dez estudantes, o equi-
valente a 42%, não têm equipamentos e condições de acesso 
adequados para o contexto da educação não presencial. 

Ainda segundo o instituto, enquanto quase sete em cada 
dez estudantes do ensino médio na Região Sudeste tiveram 
aulas online mediadas por seus professores, essa proporção 
foi de pouco mais de quatro em cada dez nas regiões Nor-
deste e Sul.

www

x

179.533 escolas
de educação básica

O Brasil tem

66,2%
das escolas da rede municipal
têm internet

26,7 milhões

Em 2020,
foram registradas

no ensino médio
de matrículas

4 milhões
Mas...

abandonaram os estudos
de estudantes

ainda em 2020

42% dos estudantes
não têm equipamentos 
e condições de acesso 
adequados à educação não presencial

258 milhões

no mundo todo, em 2020

de crianças e jovens
não tiveram acesso à educação

Impactos da pandemia. Fonte: Adaptado de Instituto Neoenergia, 
com informações do Ministério da Educação/Governo Federal 

A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA CRISTÃ
Segundo André Fernandes, educador da Missão Maris-

ta, a educação cristã é campo fecundo para que se possa 
responder profeticamente aos apelos atuais tendo como 
centro a pessoa de Jesus Cristo e sua “Boa Nova” que é 
sustentáculo e propósito de toda iniciativa educacional que 
visa anunciar o Evangelho.

“Este ano, a Campanha da Fraternidade aborda o tema 
da educação como uma práxis pautada pela vivência de re-
lações fraternas que impulsionam atitudes amorosas e com 
sabedoria. A provocação feita a partir da CF 2022 tem como 
iluminação o encontro entre Jesus e a mulher adúltera. Deste 
episódio colhemos diversos elementos que podem iluminar 
nossa caminhada como educadores nos espaços escolares 
e para além deles”, disse.

Ainda de acordo com o educador, o chão da sala de aula, 
enquanto espaço de formação, deve contribuir para que as 
habilidades e competências inerentes ao currículo escolar 
estejam em sintonia com o projeto de Jesus.

“A escola católica é um espaço kairológico no qual a 
experiência de uma fé transformadora é e precisa ser uma 
busca coletiva, fraterna e compartilhada para que vejamos 
o Reino de Deus acontecer e se ampliar”, complementou. 

Para André Fernandes, é preciso impregnar o currículo 
das escolas católicas com o ardor missionário que tem sede 
do encontro com os irmãos, visando o anúncio e a ação con-
creta capaz de romper com as estruturas de desigualdade, 
preconceito e morte.

“Creio fi rmemente que a educação é caminho de emanci-
pação, libertação e reconstrução de um mundo fragmentado 
e dividido, porém, não há duas ou mais vias possíveis para 
respondermos ao modo de educar a exemplo de Jesus”, disse. 

A educação contribui para uma forma de vida 
ao sabor do Evangelho. Foto: Fabapar 

“AQUELE QUE NÃO TIVER PECADO ATIRE 
A PRIMEIRA UMA PEDRA”  JO 8, 1-11

Em 2022, o texto proposto é o Evangelho segundo São 
João, no capítulo 8º, versículo de 1 a 11, pelo qual nasceu 
a identidade visual da campanha, o qual mostra Jesus edu-
cando todos os envolvidos nessa realidade. Uma educação 
que vai além da sala de aula, no entanto acontece no cora-
ção da vida.

A imagem no cartaz retrata uma mulher, surpreendida 
em fl agrante adultério, ela é levada até Jesus, que com toda 
sua misericórdia e presença de ternura, é capaz de acolher 
e reorientar a vida dela. No fi nal da história, Jesus propõe 
que ela siga um novo caminho: “Vai e de agora em diante, 
não peques mais”. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
E O TEMPO QUARESMAL 

Desde a sua origem, em 1964, pela Conferência Nacional 
de Bispos do Brasil (CNBB), a Campanha da Fraternidade 
tem seu momento forte ao longo do período quaresmal, mas 
não se restringe a ele. Contudo, a importância da quares-
ma é fundamental para a caminhada espiritual em vista 
de uma conversão. Já nesta abertura, com a imposição das 
cinzas, se ouve o convite da liturgia: “convertei-vos e crede 
no Evangelho”. Conversão signifi ca voltar-se para, ou seja, 
voltar o olhar para Deus com amor fi lial, um olhar sincero 
a nós mesmos na verdade do que vivemos e para o outro 
com compaixão e misericórdia. 

A quaresma inicia-se na Quarta-feira de Cinzas e encerra-
se no Domingo de Ramos. Foto: Brasil Escola

Segundo o Padre João Pedro de Jesus dos Reis, a Cam-
panha da Fraternidade é um dos grandes sinais do período 
quaresmal, pois, segundo ele, desperta para uma conversão, 
pela qual precisa ser, a princípio, pessoal, familiar e social.

“Todos os temas trazidos na campanha da fraternidade 
tem este viés de tentar encontrar nos vínculos, na sociedade, 
naquilo que está acontecendo ao nosso redor, o que pode ser 
transformado e tocado pelo Evangelho, pela ressurreição de 
Jesus, pela qual a quaresma quer nos preparar”, explica. ■

AGENDA DAS FORMAÇÕES
 5 de fevereiro (sábado)
Paróquia São Francisco e Santa Clara

• Local: Igreja Matriz
• Horário: 14h às 17h
• Facilitadoras: Lidiane, Beth e Jordana

6 de fevereiro (domingo)
Paróquias da Forania São Cristóvão

• Local: Salão Paroquial da Paróquia São João Calábria
• Horário: 8h às 11h30
• Facilitadores: Themes, Sônia e Lucinalda Ericeira 

 12 de fevereiro (sábado)
São Raimundo Nonato

• Local: Igreja Matriz
• Horário: 15h às 18h
• Facilitadoras: Karine, Sônia

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Lima Verde
• Local: Igreja Matriz
• Horário: 14h às 17h
• Facilitadores: Zenilda, Celeste, Alesson e Ana Maria

Santuário São José de Ribamar
• Local: Centro Catequético do Santuário
• Horário: 14h às 18h
• Facilitadores: Walter, Beth, Áurea, Ari e Zezé

 13 de fevereiro (domingo)
Paróquia Imaculada Conceição da
Bem-Aventurada Virgem, em Bacabeira – Ma

• Local: Igreja Matriz
• Horário: 8h às 11h30
• Facilitadores: Celeste, Zenilda e Alesson

 15 de fevereiro (terça-feira)
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Cohajap

• Local: Igreja Matriz
• Horário: 19h às 21h
• Facilitadores: Walter e Lourival

 19 de fevereiro (sábado)
Paróquia Santo Antônio, em Presidente Juscelino - MA

• Local: Igreja Matriz
• Horário: 14h às 17h30  
• Facilitadores: Zenilda, Alesson e Celeste

Nossa Senhora de Guadalupe
• Local: Igreja Matriz
• Horário: 14 às 17h30
• Facilitadores: Beth Gomes e Walter

Nossa Senhora do Rosário – João de Deus 
• Local: Igreja Matriz 
• Horário: 14h as 17h30
• Facilitadores: Walter, Ari e Zezé

 20 de fevereiro (domingo) 
Paróquia Nossa Senhora da Glória e São Judas Tadeu

• Local: Salão Paroquial – Matriz
• Horário: 8h às 12h
• Facilitadores: Walter e Sônia

 26 de Fevereiro (sábado)
 Paróquia São José do Bonfim 

•  Local: Igreja Matriz
•  Horário: 15h às 18h 
• Facilitadores: Ana Cristina, Beth, Ari e Zezé 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição -Icatu 
• Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz 
• Horário: 8h às 12h
•  Facilitadores: Walter e Sônia e Krisandia

O que é a Campanha da Fraternidade?
A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no período da Qua-
resma. Neste ano, a CF promove uma reflexão sobre a educação, a 
partir dos métodos “Ver, Julgar e Agir”.

Cartazes das campanhas de 1982 e 1988, onde a educação 
foi motivo de refl exão da Campanha. Fonte: CNBB

MISSA DE ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

  05 de março
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PALAVRA DO REITOR

A devoção a José de 
Ribamar e as suas 
festividades em 2022
Padre Cláudio Roberto Santos Cruz, Reitor do Santuário

A devoção aos santos é um grande ato de louvor a Deus. 
Como nos diz o Concílio Vaticano II: “Todo testemunho 
autêntico de amor aos que estão no céu, tende naturalmente 
a Cristo, dirige-se a ele, ‘coroa de todos os santos’ e, por ele, 
a Deus, admirável em seus santos, em que é glorifi cado” (LG 
50). Ao acreditar que os santos existem, que estão na 
glória, prestamos culto a Deus, pois somente Ele é capaz 
de abrir-nos as portas da eternidade. “É muito importante 
amar os amigos e co-herdeiros de Jesus Cristo como nossos 
irmãos e grandes benfeitores, agradecendo a Deus por no-los 
ter dado. ‘Invoquemo-los em nossas súplicas e recorramos ao 
seu favor, auxílio e orações para obter os benefícios de Deus, por 
seu Filho Jesus Cristo, nosso senhor, único redentor e salvador’”
(LG 50). Destarte, a devoção aos santos dá testemunho de 
nossa fé na ressurreição, no poder de Jesus de redimir, de 
garantir acesso imediato à vida eterna logo após a morte, 
como podemos ler no santo evangelho: “Em verdade te 
digo: hoje estarás comigo no paraíso” (Lc 23,43). A Virgem 
Maria, São José, os Apóstolos e todos os santos já estão 
no paraíso, na vida eterna, eles nos precedem, neles já 
vemos se realizando a nossa esperança de imortalidade 
e de salvação. A devoção a eles, confi rma a nossa fé em 
Jesus, nosso Senhor e Salvador. 

Acreditar que Deus pode, em Jesus Cristo, purifi car, 
deifi car e santifi car tantos homens e mulheres fazendo-os 
participar de sua trina e eterna comunhão é um grande 
ato de adoração e louvor! É neste sentido que celebramos 
o nosso grande padroeiro São José de Ribamar e que 
anunciamos a todos as datas de suas festividades neste 
ano de 2022: 

• 10 a 19 de março: novenário completo de São 
José, padroeiro da Igreja Católica no mundo 
inteiro;

• 28 de abril a 1º de maio: São José, padroeiro dos 
operários;

• 1 a 25 de setembro: Grande Festejo de São José de 
Ribamar, Padroeiro do Maranhão.

• 19 de setembro: Dia solene de São José de 
Ribamar, padroeiro do Maranhão. 

• 27 a 30 de dezembro: Tríduo da Sagrada Família, 
São José, esposo e pai.

Vocês devotos(as) são os convidados(as) especiais do 
nosso Santo e do nosso Santuário. Pela intercessão de São 
José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, Deus abençoe 
a todos + Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! 
Amém. ■

ACONTECEU

Missa da Saúde realizada no Santuário do Padroeiro 
do Maranhão é transmitida pela TV Nazaré 
Valéria Baldez, jornalista

O Santuário do Padroeiro do Maranhão tem a alegria 
de anunciar que a tradicional Missa da Saúde está sendo 
transmitida, por meio do canal digital 43.1 da TV Naza-
ré, todas as terças-feiras, às 15h. A celebração, que está 
sendo realizada desde o dia 4 de janeiro,  já recebe muitos 
fi éis que, além de reforçar a devoção ao Santo Padroeiro 
do Maranhão, vem fazer suas orações pedindo a cura e 
libertação do corpo e da alma.

A Missa da Saúde favorece especialmente aos enfermos 
em um momento eucarístico que promove uma grande 
corrente de oração e solidariedade com aqueles que sofrem 

e padecem com a dor, a fragili-
dade, a angústia e o medo cau-
sados pela enfermidade.

É um momento muito forte 
para sentir e experimentar a 
presença de Cristo. Com a transmissão feita por meio do 
canal aberto de TV, mais pessoas podem ser alcançadas 
que, além de ter as opções de participar através das redes 
sociais digitais ou da Rádio Educadora AM 560, podem 
ligar a TV e num clique chegar ao Santuário Arquidioce-
sano do Padroeiro do Maranhão. ■

Primeira peregrinação para o Festejo de 
São Sebastião é realizada em São Luís
Valéria Baldez, jornalista

A primeira peregrinação de 2022 para o Festejo de São 
Sebastião foi realizada em 11 de janeiro, às 19h, com a Santa 
Missa, na Capelania Militar da Polícia Militar do Maranhão, 
no Calhau. A celebração foi presidida pelo padre Gutemberg 
Feitosa, concelebrou padre José Raimundo, capelão militar, 
Diácono Costa. Acompanhando a imagem peregrina de 
São José, paroquianos do Santuário São José de Ribamar. ■

22ª  edição do Retiro Paroquial é 
realizada no Sítio dos Padres
Valéria Baldez, jornalista

O Santuário São José de Ribamar realizou a 22ª edição 
do Retiro Paroquial de Liturgia, em 9 de janeiro, no Sítio 
dos Padres. Durante o dia de Retiro foram discutidas datas 
para realização de eventos das comunidades durante o ano; 
pregações sobre sinodalidade; Estudo e revisão do regimento 
Paroquial de São José de Ribamar;programação de festejos 
a serem realizados, encerrando com a Santa Missa. 

O retiro contou com a presença dos Párocos e Diáconos 
solidários que junto com coordenadores de comunidades, 
grupos, movimentos, ministérios e serviços da igreja reu-
niram-se para um domingo de oração e planejamento de 
todas as atividades durante o ano de 2022 no Santuário 
Arquidiocesano do Padroeiro do Maranhão. ■Fotos: Gutemberg Feitosa/Pascom SJR

Foto: AJMCBarreto/Wikimedia Commons

 Santuário celebra o dia de Reis com queimação de palhinhas
Valéria Baldez, jornalista

Em 6 de janeiro foi celebrada a tradicional queima-
ção de palhinhas do Santuário São José de Ribamar. 
A Queimação de Palhinhas retrata a visita dos reis 
magos ao recém-nascido na manjedoura e simboliza o 
desprendimento das impurezas do ciclo que encerrou 
e a esperança de um novo ano repleto de bênçãos. As 
palhas, uma planta chamada murta usada para de-
corar os presépios, são queimadas em um fogareiro, 
produzindo um aroma agradável. Sempre ao som de 
ladainhas.

Este Ritual celebrado no Dia de Reis, é uma tradi-
ção da cultura maranhense e de cidades de Portugal 
e da Europa, realizada há mais de 150 anos, e marca 
o encerramento do ciclo natalino para os cristãos. Na 
tradição, retiramos os galhos de murta que enfeitam 
a manjedoura, desmontando o presépio do menino 
Jesus e os lançamos ao fogo, renovando os pedidos 
de paz e esperança.

A comemoração se dá por conta da tradição cristã, 
a qual diz que neste dia os reis magos foram visitar 
Jesus e o presentear com ouro, incenso e mirra. Esta 
festa, na liturgia católica, simboliza que Jesus é a sal-
vação (presente) de Deus para todos os povos, raças 
e nações, em todos os tempos e lugares.

Assim, nosso Santuário, realiza a queima de palhinhas, onde os fi éis juntamente com os párocos solidários refl etem a 
simbologia deste dia com muita fé e amor. Em seguida, houve a tradicional queima de palhinhas. Momento este de fra-
ternidade e alegria entre todos os que estavam ali presentes. ■

Apostolado da Oração 90 anos 
de evangelização no Santuário 
São José de Ribamar

Fotos: Duda Garcês

Foto: Fernando França / Pascom SJR
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE SÃO LUÍS
Programa Caminho Sinodal 
estreia na Rádio Educadora

O programa Caminho Sinodal, apresentado por Helton 
Chaves, estreou na Rádio Educadora AM 560, no dia 19 
de janeiro, com o objetivo de divulgar notícias, eventos 
e curiosidades sobre o Processo Sinodal convocado pelo 
papa Francisco para toda a Igreja Católica, de 2021 a 2023.

 O programa vai ser veiculado de segunda à sexta às 
10h30,16h30 e 23h30, e aos sábados e domingos, às 16h30 
e 20h30. Após a veiculação, eles serão postados no canal 
do youtube da Rádio Educadora.

Blog Caminho Sinodal 

Como parte do processo de preparação da Igreja Local 
para o Sínodo dos Bispos 2021/2023, a equipe de Co-
municação (um dos três grupos de trabalho, junto com 
a Secretaria e Relatoria) criou e lançou o blog Caminho 
Sinodal para divulgar conteúdos, agendas e principais 
ações sobre o Processo Sinodal na Arquidiocese de São 
Luís. Assinado pela Pastoral de Comunicação, o blog tam-
bém traz  atualizações e curiosidades sobre o processo 
nas demais dioceses do Maranhão. Acesse através do 
QR Code abaixo ou em caminhosinodal.blogspot.com.

PALAVRA DO PAPA

Sínodo: a maior 
consulta democrática da 
história sobre o futuro 
da Igreja (parte II)
Seleção de textos, Professor Mário Cella

Os católicos, durante dois anos, são convida-
dos a debater a própria Igreja e ouvir também 
outras religiões e homens de boa vontade. O 
Papa Francisco disse “permitir que todos par-
ticipem é um dever eclesial essencial”

Vivamos, pois, esta ocasião de encontro, 
escuta e refl exão como um tempo de graça – 
sim, irmãos e irmãs, um tempo de graça – que 
nos ofereça, pelo menos três oportunidades.

— A primeira é encaminhar-nos, não oca-
sionalmente, mas estruturalmente para uma
Igreja sinodal: um lugar aberto, onde todos se 
sintam em casa e possam participar.

— Depois o Sínodo oferece-nos a oportu-
nidade de nos tornarmos Igreja da escuta: 
fazer uma pausa dos nossos ritmos, contro-
lar as nossas ânsias pastorais para pararmos 
a escutar. “Escutar o Espírito na adoração e na 
oração. Como sentimos falta da oração de ado-
ração hoje! Muitos perderam não só o hábito, 
mas também a noção do que signifi ca adorar. 
Escutar os irmãos e as irmãs sobre as espe-
ranças e as crises da fé nas diversas áreas do 
mundo, sobre as urgências de renovação da 
vida pastoral, sobre os sinais que provêm das 
realidades locais...”

— “Por fi m, temos a oportunidade de nos 
tornarmos uma Igreja da proximidade. Sem-
pre voltamos ao estilo de Deus: o estilo de Deus 
é proximidade, compaixão e ternura. Deus 
sempre agiu assim. Se não chegarmos a esta 
Igreja da proximidade com atitudes de compai-
xão e ternura, não seremos Igreja do Senhor... 
Não esqueçamos o estilo de Deus que nos deve 
ajudar: proximidade, compaixão e ternura...”

“Amados irmãos e irmãs, que este Sínodo 
seja um tempo habitado pelo Espírito! Pois é do 
Espírito que precisamos, da respiração sempre 
nova de Deus, que liberta de todo o fechamen-
to, reanima o que está morto, solta as cadeias, 
espalha a alegria. O Padre Congar, recordava: 
“Não é preciso fazer outra Igreja; é preciso fazer 
uma Igreja diferente”. Este é o desafi o. Por uma 
“Igreja diferente”, aberta à novidade que Deus 
lhe quer sugerir...”

“...Vinde, Espírito Santo! Vós que suscitais 
línguas novas e colocais nos lábios palavras 
de vida, livrai-nos de nos tornarmos uma 
Igreja de museu, bela, mas muda, com tanto 
passado e pouco futuro.... “Vinde, Espírito de 
santidade, e renovai o santo Povo fi el de Deus. 
Vinde, Espírito Criador, e renovai a face da 
terra. Amém”.

(do discurso do Papa Francisco, na sala do 
Sínodo, Sábado, 9 de outubro de 2021). ■

Sínodo 2021/2023: documentos 
auxiliam escuta na igreja local
O Vademecum acompanha o Documento Preparatório e oferece apoio prático na 
defi nição de caminhos a serem seguidos para uma boa vivência do sínodo
Da redação

O Sínodo dos Bispos 2021/2023 convida todos os 
cristãos para um momento de escuta e, nesta edição, traz 
para a pauta a necessidade de que se viva em unidade, que 
é preciso ouvir todo mundo, dar voz principalmente aos 
excluídos. E é através deste processo sinodal que surge 
a exigência de mais diálogo entre todas as religiões para 
que juntas trabalhem em prol do outro. Por isso, foram 
criados o Documento Preparatório e o Vademecum, os 
dois dissertam acerca do tema do sínodo “Para uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação e missão”.

O documento preparatório foi criado para ser um ins-
trumento que facilite o diálogo nesta primeira fase onde 
acontecerá a escuta a nível diocesano. A proposta é ouvir 
sem preconceitos, é unir o povo e sanar questionamentos 
como o de que forma hoje a igreja pode caminhar junto 
ao seu povo e também com os que não fazem parte do 
seu rebanho. De que forma pode-se trabalhar a evange-
lização para alcançar os excluídos, sendo que a missão 
da igreja é essa de ir ao encontro do outro.

A proposta é que a igreja se torne constitutivamente 
sinodal, por isso o documento orienta um trabalho de es-
cuta a partir de questionamentos acerca das experiências 
da comunidade, as alegrias que elas proporcionam, as 
difi culdades e obstáculos encontrados, as feridas exis-
tentes e de que forma apareceram. A partir daí se pode 
ver onde suscita a voz do Espírito Santo, as perspectivas 
de mudança, os pontos a serem confi rmados, alcançar 
um consenso e por fi m abrir-se aos caminhos novos para 
a igreja.

Composto por cinco capítulos e separado em tópicos, 
o Vademecum foi organizado para auxiliar a equipe dioce-
sana, que é composta por pessoas nomeadas pelo bispo, 
para se prepararem e assim reunir a comunidade local 
para se engajar na vivência do sínodo, que é a proposta 
desta primeira fase onde será realizado o processo de 
escuta a nível diocesano. Nele ainda estão detalhadas 
as fases sinodais a serem percorridas até o encontro dos 

bispos em Roma, em 2023.
O Vademecum defi ne este sínodo como um processo 

espiritual, que não é só para recolhimento de dados, mas 
também para uma escuta em vista do discernimento. 
O objetivo é ouvir o que Deus deseja falar a seu povo 
e discernir o caminho necessário para seguir. O Papa 
Francisco defi ne este itinerário correlacionado em dois 
objetivos: “Escuta de Deus até ouvir com Ele o grito do 
povo; escuta do povo, até respirar nele a vontade a que 
Deus nos chama”.

SÍNODO LOCAL
Os encontros sinodais acontecerão nos meses de fe-

vereiro e março em todas as foranias que compõem a 
Arquidiocese de São Luís,  por meio de momentos de 
formação e ofi cinas, a fi m de preparar a comunidade 
para os encontros posteriores nas paróquias. Esta será a 
oportunidade de os cristãos perceberem a necessidade de 
caminhar junto, assim como propõe o processo sinodal, 
com objetivos e esperança, mesmo diante das difi culda-
des. Confi ra agenda de formações:

FORMAÇÕES EM FEVEREIRO:
Forania

05/02: Anjo da Guarda
12/02: São Luís Rei de França
12/02: Nossa Senhora da Conceição
19/02: São Benedito (Rosário)
19/02: São Cristóvão
19/02: Nossa Senhora da Vitória
20/02: São Benedito (Humberto de Campos)

FORMAÇÕES EM MARÇO:
Forania:

12/03: São Benedito (Icatu)
12/03: São Judas Tadeu
20/03: São Francisco e Santa Clara
26/03: São José de Ribamar
27/03: Nossa Senhora de Nazaré

Processo Sinodal
Sínodo 2021 2023

Acesse o canal da Rádio Educadora no 
Youtube através do QR Code ao lado

Blog Caminho Sinodal
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JANELA TEOLÓGICA

Evangelho segundo 
João: Aspectos 
estilísticos
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

João é um evangelho no qual estilo e teologia estão in-
timamente tecidos. Isto signifi ca que é preciso conhecer a 
forma como o evangelista escreve para compreender melhor 
a teologia que ele apresenta. A seguir vamos ver algumas 
características do texto do quarto evangelista1.

FORMATO POÉTICO 
Trata-se de um padrão singularmente solene nos discur-

sos de Jesus em João, alguns chamam de semipoético. A 
característica, não o paralelismo de linhas (como no AT) ou 
de rima, mas de ritmo, ou seja, linhas da mesma extensão, 
aproximadamente, cada uma constituindo uma oração (bas-
ta ver Jo 1,1). João segue o padrão dos discursos divinos do 
Antigo Testamento (por meio dos profetas, a Sabedoria divi-
na personifi cada), O Jesus joanino provém de Deus por isso 
suas palavras são mais solenes e rituais como na linguagem 
poética do Antigo Testamento.

MAL-ENTENDIDO 
O Jesus vindo do alto, falando daquilo que é verdadeiro 

e real – realidade celeste -, deve usar a linguagem terrena 
para veicular sua mensagem. Por isso ele usa uma linguagem 
fi gurada ou metafórica. Num diálogo, um interlocutor irá 
compreender mal a fi gura ou metáfora, pegando apenas o 
aspecto material. Desse modo, Jesus tem a possibilidade de 
explicar ulteriormente. Exemplos: Jo 2,19-31; 3,3-4; 4,10-11; 
6,26-27; 8,33-35; 11,11-13.

DUPLOS SIGNIFICADOS
Às vezes levando a mal-entendidos, muitas vezes mos-

trando aspectos diversos da revelação, um duplo signifi cado 
pode ser encontrado no que Jesus diz no evangelho. 

O evangelista joga com vários signifi cados de determi-
nada palavra que Jesus usa, signifi cados tanto do hebraico 
quanto do grego: 

Jo 3,3.8 (o termo grego gennethe pode signifi car tanto gerado 
por quanto nascer de,  a palavra grega anothen signifi ca do alto
e de novo, o termo pneuma signifi ca vento e Espírito); 
• o verbo hypsosen  “levantar”  (Jo 3,14; 8,28;12,34) sig-

nifi ca crucifi cação, ressurreição e retorno para Deus; 
• “água viva” em Jo 4,10 (água viva e água que dá vida); 
• “morrer por” em 11,50-52 (morrer no lugar de ou em 

favor de).
O autor supõe que o leitor perceba diversas camadas de sig-

nifi cado na mesma narrativa ou na mesma metáfora: existe 
um signifi cado durante o ministério público de Jesus, con-
tudo pode haver um segundo nível que refl ete a situação da 
comunidade. Encontramos exemplos em; 
• Jo 2,19-22 predição sobre o santuário destruído, corpo 

de Jesus; 
• O pão da vida que é a Palavra/Revelação em Jo 6, 35-51 

e a Eucaristia em Jo 6,51b-58; 
• Cordeiro de Deus em Jo 1,29.36: é, ao mesmo tempo, o 

cordeiro apocalíptico, o servo sofredor e o cordeiro pascal.
Estes poucos exemplos são sufi cientes para mostrar a im-

prescindibilidade de conhecer o formato do texto do quarto 
evangelho para melhor colher a sua mensagem. ■

1. Para esta análise parto de BROWN, R. E., An Introduction to the 
New Testament, Doubleday: New York, 1997. Disponível também em 
português (BROWN, R. E., Introdução ao Novo Testamento, Paulinas: São 
Paulo, 2004).

LITURGIA

A música no tempo da Quaresma
Frei Romário Avelino, OFMConv., vigário da paróquia São Francisco

Caros leitores da nossa coluna litúrgica, no artigo pas-
sado pudemos ver um pouco sobre como escolher bem 
os cantos para o tempo do Natal. Neste artigo falaremos 
um pouco sobre a escolha dos cantos para o tempo da 
Quaresma. 

O tempo da Quaresma é um tempo de recolhimento. A 
Igreja se recolhe para se preparar para a festa da Páscoa da 
Ressurreição. Começa na quarta-feira de Cinzas e termina 
na quarta-feira da Semana Santa. Logo após vem o Trí-
duo Pascal que, claro, tem toda sua própria liturgia e seus 
próprios cantos. Tempo forte de conversão e penitência, 
jejum, esmola e oração. É um tempo de 5 semanas em que 
nos preparamos para a Páscoa.

Nestes tempos fortes da Igreja, este recolhimento é 
demonstrado por meios concretos na liturgia. Neste caso, 
na Quaresma, as cores mudam, a ornamentação muda, os 
cantos mudam em sua melodia e letra. Ambas carregadas 
de sentimentos sóbrios, alguns mais lentos, com caracte-
rísticas penitenciais.

No referido tempo não se canta o “Aleluia”, nem se 
colocam fl ores na Igreja, não devem ser usados muitos 
instrumentos e não se canta o Hino de Louvor. Eis uma 
maneira concreta da Igreja demonstrar em sua liturgia todo 
esse espírito de recolhimento. É um tempo de sacrifício e 
penitências. A cor litúrgica é o roxo.

Logo a abaixo, listamos algumas sugestões de cantos que 
podem ser escolhidos para missa no período Quaresmal:
♫ Senhor eis aqui o seu povo;
♫ Pecador agora é tempo;
♫ Reconciliai-vos com Deus;
♫ Perdão meu Jesus;
♫ Prova de amor maior não há;
♫ Eu vim para que todos tenham vida;
♫ Ele chamará por mim;
♫ Todo povo sofredor;
♫ etc. 

Obs.: os cantos Quaresmais sempre trazem consigo me-
lodias que nos fazem adentrar no mistério Quaresmal. ■

O melhor material de apoio ao
CATEQUISTA está na Paulinas!
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Paulinas, presente em todas as fases da formação do cristão.

Paulinas Delivery (98) 98403-9706
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ESPAÇO CATEQUESE

A Igreja nos chama a evangelizar
José Maria Araújo do Nascimento, da Comissão Arquidiocesana de Catequese

A Igreja enfrenta grandes desafi os considerando o con-
texto atual e a mudança de época vivenciada pela sociedade. 
O homem, pouco a pouco, se torna vítima de um isolamento 
e experiências artifi ciais e dos frutos negativos oriundos de 
um mundo virtual perverso. Neste contexto, vislumbramos a 
fragilidade, cada vez maior, da tradição e da cultura religiosa 
das famílias batizadas que já foram um marco muito forte 
de sustentação da experiência religiosa de fé e de Igreja e o 
grande número de pessoas que se denominam ateus (não 
acreditam em Deus, nem em religião). 

Diante destes grandes desafi os, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil - CNBB nos apresenta como linha de 
ação a Ação Evangelizadora, a qual no Diretório Nacional 
de Catequese de 2006, cita no nº 30, o trecho da Evangelii 
Nuntiandi, do Papa Paulo VI, que diz, “A Igreja existe para 
evangelizar, isto é, para anunciar a Boa Notícia do Reino, pro-
gramado e realizado em Jesus Cristo”. (cf EN 14).

Evangelizar é um processo/ação de três momentos: Pri-
meiro Anúncio, Catequese e Ação Pastoral, ou seja, para 
evangelizarmos e convertermos uma pessoa precisamos 
fazer com que a mesma passe por este processo de três eta-
pas. O processo se inicia com o Primeiro Anúncio em que a 
Igreja nos instrui e orienta a apresentarmos Jesus Cristo, o 
Ressuscitado, por meio do Querigma, ou seja, levar a pessoa 
a uma experiência pessoal com Jesus Cristo, um encontro 
que faça a pessoa sentir, perceber e reconhecer quem é Jesus. 

       Após esta experiência com Jesus Cristo, vamos para 
o segundo momento, que é a Catequese como Processo de 
Formação e Amadurecimento da Fé; uma catequese em que 
a Igreja irá instruir e orientar as pessoas a conhecer Jesus 
Cristo, sua mensagem salvífi ca e a missão que Ele nos deixou, 

através da Igreja que nasce em Pentecostes. E por fi m, o 
terceiro momento, que é a Ação Pastoral, em que a Igreja 
propõe o acompanhamento pós sacramental dos irmãos e 
irmãs, levando-os a uma experiência de comunidade, de 
engajamento, através dos grupos, pastorais, ministérios e 
movimentos.   

Por fi m, a Igreja convida, anima e encoraja os Batizados 
a assumirem a missão de Evangelização de homens e mu-
lheres, com um olhar especial para a juventude, levando-os 
a um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, onde este en-
contro pode ser proporcionado pelo testemunho de fé dos 
Batizados, pela acolhida - através de uma palavra amiga e 
motivadora, transmitindo a mensagem do Reino, chaman-
do-os à conversão e a crer no Evangelho. ■

Foto: Graça Lessa

Foto: Adobe Stock
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MARANHENSES

Laura Amélia Damous: uma voz a mais na Academia
Linda Barros. Professora, atriz e Membro da Academia Poética Brasileira

 Em meio a tantas críticas à Academia Maranhense de 
Letras - AML, pelo fato de haver poucas mulheres em seu 
quadro de Imortais, talvez essas “poucas” sejam o sufi cien-
te para desbancar e desbravar os curtos caminhos entre a 

soleira da porta à chegada ao púl-
pito (espaço reservado ao discur-
so do novo/a imortal). Poucas são, 
de fato, mas como diz o velho dito 
popular “quanto menos somos me-
lhor passamos”. A centenária AML 
possui 40 cadeiras em seu total e 
apenas nove são de mulheres. São 
elas: Laura Rosa, Conceição Neves 
Aboud, Dagmar Desterro, Lucy Tei-
xeira, Mariana Luz, Laura Amélia 
Damous, Ceres Fernandes, Sônia 
Almeida e Ana Luiza Ferro. Então, 
em meio a um quadro tão reduzi-
do de mulheres, podemos afi rmar 
categoricamente que a riqueza li-
terária expressa nessas poucas fi -
guras femininas é gigantesca ao se 
comparar aos homens que ali estão.

Laura Amélia Damous nasceu 
em Turiaçu, no Maranhão. Muito 
jovem, com apenas oito anos de ida-
de, veio para a capital maranhen-
se, São Luís, onde começou seus 

estudos na consagrada escola Santa 
Teresa. Estudante aplicada, como sempre foi, formou-se ba-
charel em Filosofi a pela Universidade Federal do Maranhão. 

Sempre com os olhos voltados para a cultura, Laura Amé-
lia trabalhou em vários cargos públicos. A escritora esteve à 

frente do teatro Arthur Azevedo (1983), fato esse que lhe deu 
visibilidade para alcançar vários status importantes, como 
Superintendente de Interiorização da Cultura da Secretaria 
de Cultura (1992). Antes, a poetisa já havia passado pelo 
cargo de Secretária de Estado da Cultura entre 1987 e 1989. 
Foi Secretária Adjunta da Secma (1995/1997) e Subchefe da 
Casa Civil do Governo do Maranhão (1997-2004). Integrou 
também o Conselho Estadual de Cultura, exercendo o cargo 
de presidente. Em meio a tantas conquistas, em 2008 foi 
eleita para o Instituto Histórico e Geográfi co.

A escritora possui muitas premiações, distinções em 
reconhecimento por seu trabalho literário e cultural. Laura 
Amélia é também Professora Honoris Causa da Faculdade São 
Luís. Em seu vasto currículo, carrega o fardão de Imortal da 
Academia Maranhense de Letras, onde compõe o quadro de 
intelectuais, e é hoje uma das nove mulheres que ocupam 
o seleto lugar da imortalidade entre as minorias femininas.

Em sua vasta carreira literária, sua poesia integra, entre 
outras, a antologia Poesia Maranhense do Século XX (org. As-
sis Brasil) e o Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras (de 
Nelly Novaes Coelho). 

É a autora de Brevíssima Canção do Amor Constan-
te (1987), Arco de Tempo (1989), Traje de Luzes (1993), Cimi-
tarra (2001) e Arabesco (2010). 

Laura Amélia Damous carrega consigo a sensibilidade 
poética de seus versos, no entanto, não se deixa levar pelas 
pieguices românticas, nem pelas melosas estrofes, seus tex-
tos são fortes e vigorosos, deixando o leitor livre para fazer 
suas próprias conclusões. ■

DICA LITERÁRIA

Por quem choram os verdes
Adonay Ramos Moreira

Os últimos momentos de Federico García Lorca são obs-
curos e negam de modo quase escandaloso toda a sua traje-
tória. Poeta de talento inconfundível e um dos dramaturgos 
mais importantes da literatura contemporânea, Lorca foi, 
como todos os sonhadores, vítima de seus próprios ideais, 
os quais, é preciso dizê-lo, ele pouco ou nada conhecia. É 
um engano comum entre os artistas a ideia de que podem 
exercer sobre o mundo alguma infl uência que não seja ex-
clusivamente aquela advinda de sua arte. A esse equívoco 
sucumbem talentos verdadeiramente prodigiosos, seduzi-
dos pelo canto de sereia da política ou por algum discurso 
da moda. E um espírito conturbado e algo narcísico estará 
sempre propenso a esse tipo de engano. Voltaire, cuja clareza 
era exemplar, já havia alertado para tal fenômeno, quando 
afi rmou, em seu Dicionário Filosófi co, que um fi lósofo não 
chega a infl uenciar, sequer, a rua onde mora. É uma posição 
exagerada, é verdade, típica do gênio do autor de Cândido 
ou o otimismo. Entanto, não deixa de ser uma verdade apli-
cável não só aos cultores da fi losofi a mas a todos aqueles 
cujos sonhos, de tão impraticáveis, chegam a converter-se 
em delírio. 

No caso do poeta espanhol, seu relacionamento com a 
política foi um mal-entendido trágico, como geralmente 
sói acontecer em literatura. Sua obra nem de longe pode 
ser considerada uma obra política. Tanto em sua poesia 
quanto em seu teatro são raros os momentos nos quais 
a política aparece, e mesmo assim camufl ada por algum 
símbolo. Sua preocupação não se destinava às causas par-
tidárias. Inquietava-o antes o mistério comum da existência 
humana, os dramas da identidade e do amor e, sobretudo, 

a solidão, aspecto esse que aparece de modo frequente em 
seus versos e em seus personagens teatrais, sobretudo em 
suas peças mais famosas, como Bodas de Sangue, A Casa de 
Bernarda Alba e Yerma. Sua índole era, sobretudo, simbólica. 
Não, claro está, um simbolismo academicista. Ao contrário. 
Lorca sempre encontrou no símbolo uma resposta. Assim 
como a esfi nge, ele nos convida a decifrá-lo, sob o risco de 
sermos devorados caso não saiamos vitoriosos dessa tarefa. 

 Como poucos dramaturgos contemporâneos, Lorca foi 
capaz de aliar aos seus temas fortemente regionais uma 
dimensão inegavelmente universal, sem, contudo, cair no 
solo movediço do ufanismo desmedido. Em quase toda 
a sua maioria, seus personagens são seres solitários, cuja 
grande missão consiste em vencer a barreira de seu próprio 
eu. Não é preciso muita perspicácia para se notar que, no 
fundo, são eles desdobramentos da personalidade cindida 
de seu criador, a qual não raras vezes tornou-se-lhe um 
peso muito maior do que ele seria capaz de suportar. Por 
isso, assim como Rimbaud, grande parte de sua curta vida 
consistiu em uma tentativa de fuga, tanto do meio fami-
liar, que de alguma forma o sufocava, apesar da proteção 
materna, quanto dele mesmo, cuja crença em uma possível 
liberdade fora dos muros de Fuente Vaqueros sempre fora 
nutrida com uma convicção comum a todo temperamento 
ingênuo. No fundo, Lorca é um símbolo de uma época na 
qual os grandes homens são dizimados sem nenhum pu-
dor, comumente pelos motivos mais torpes. Seus versos, 
entanto, continuam vivos e clamam: Mi corazón oprimido/ 
Siente junto a la alborada/ El dolor de sus amores/ Y el sueño 
de las distancias. ■ Foto: helfi kurten.com.br

Foto: Divulgação/O Estado do Maranhão
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EM CARTAZ

Homem-Aranha: 
Sem Volta Para Casa
O mais top das galáxias
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Campeão de bilheterias pelo mundo afora, essa película 
do “amigo da vizinhança” traz, nas dosagens certas, novida-
de e nostalgia, ação e tensão, dor e entusiasmo. Peter Parker 
(Tom Holand) tem sua identidade secreta descoberta e isso 
traz alguns benefícios e muitos problemas. Consequências 
da luta com Mystério (Jake Gyllenhaal), no filme anterior. 
Agora, unindo-se ao Doutor Estranho (Benedict Cumber-
batch) na intenção de resolver o problema, adivinhe: Peter 
piora tudo. Daí decorrem cenas e diálogos icônicos com 
personagens fantásticos do universo Marvel, ou melhor, 
do multiverso Marvel.

A cena que mais gosto é a que eu chamo “a redenção do 
Espetacular” (Andrew Garfield. Você vai entender quando 
assistir!). Entre os temas mais legais eu destaco: amizade, 
o legado de um herói/personagem, “segundas” chances... e 
claro “com grandes poderes vem grandes responsabilidades”. 
Dica: fique atento às duas cenas pós-créditos.

No elenco temos: Zendaya (MJ); Tobey Maguire (Peter 
Parker); Willen Defoe (Duende); Alfred Molina (Dr. Oc-
topus); Marisa Tomei (Tia May); Jamie Foxx (Electro)... 

Serviço:
Diretor: Jon Watts
Gênero: Ação, aventura, fantasia, 
super-herói
Duração: 2h26m
Lançamento: 16 de dezembro de 2021
Nacionalidades: EUA

Cobra Kai (Netflix)

Karatê Kid 3.0
A série traz a nostálgica atmosfera dos filmes da franquia 

Karatê Kid, aqueles com Pat Morita (senhor Miyagi). Com 
quatro temporadas, a série da Netflix cativa gerações, não 
apenas a geração “z”! Os três filmes que são pressupostos 
importantes para o seriado ocorreram respectivamente em 
1984, 1986 e 1989. Há o quarto com Hillary Swank (1994), 
e o quinto com Jakie Chan (2010), será que vão entrar no 
enredo da série também?

Os protagonistas são dois, ora adversários, ora amigos, 
“velhos” conhecidos: Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e 
Johnny Lawrence (Willian Zabka). Há muitos outros perso-
nagens interessantes, tanto “das antigas” 
quanto da nova geração. Apesar de o 
Karatê ser o pretexto da série, há boas 
doses de drama, humor e ação. Entre 
outras coisas, a série mostra que, pelo 
menos atualmente, as coisas não são tão 
pretas e brancas, “há muita área cinzenta 
na vida humana”! ■

ASSISTA AO TRAILER

ASSISTA AO TRAILER

Foto: Marvel

TIRA-GOSTO

Há um século
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

Foi uma semana que não foi uma semana, pois não durou 
mais que cinco dias, de segunda a sexta, 13-18 de fevereiro 
de 1922.  

A pândega foi programada para causar “escândalos 
literários e artísticos, de meter esporas na barriga da 
burguesiazinha paulista”, como disse o carioca Di Cavalcanti, 
ou, como escreveu o mais preparado dos Andrades, o 
“arlequinal” Mário: tratava-se de insultar “o burguês-níquel, 
/ o burguês-burguês, / a digestão bem feita de São Paulo.”

São Paulo, e não o Rio de Janeiro, a capital da República: 
São Paulo, que, nas palavras ainda de Mário de Andrade 
(Ode ao Burguês), “sendo france[sa], brasilei[ra], italian[a], era 
sempre um[a] cautelos[a] pouco-a-pouco”, antes de explodir 
e tornar-se a maior bagunça urbana das Américas. Não 
haveria melhor lugar para a fundação do “Desvairismo” do 
que aquele “galicismo a berrar nos desertos da América” – e 
ali estava a pequena tropa de demolidores, Mário, Oswald, 
Menotti del Picchia, Anita Malfatti, Victor Brecheret, Di 
Cavalcanti, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, 
Heitor Villa-Lobos  (este, o mais velho, contava 35 anos), 
personificando a poesia, o romance, o teatro, a pintura, a 
escultura, a música, pouco faltando para que todas as artes 
fossem convocadas para trazer a público “a coragem da [sua] 
Verdade e o orgulho do [seu] Ideal”.  

Curiosa e contraditoriamente, eram burgueses da melhor 
cepa alguns dos que pretendiam causar tamanho espanto 
à burguesia paulista. As despesas da espantosa patuscada 
garantiam-se com o dinheiro da família Prado, que se 
alistava entre os mais influentes “barões lampiões, os condes 
Joões” do Estado, uma dinastia de cafeicultores cujo poder 
vinha desde o Segundo Império: Paulo, filho mais velho 
do Conselheiro Antônio Prado, animava a festa, abrindo o 
próprio bolso e conseguindo do irmão, também Antônio, 
prefeito da cidade, o espaço mais nobre para realizarem a 
fuzarca, o palco do Teatro Municipal, havia poucos anos 
inaugurado.   

Ao lado de Paulo Prado, vindo de longe e de fora, mas 
metendo-se muito por dentro, o maranhense Graça Aranha, 
pretendendo-se guia e tutor intelectual da moçada. Homem 
movido a inquietações, Aranha, além de diplomata, servia 
ao duplo ofício de agente comercial para o café da família 
Prado em praças d’além-mar, e de amante de Nazaré Prado, 
embora casados os dois.  

Já cinquentão como o “cunhado” Paulo, Aranha trazia, 
ainda hipnotizado, o germanismo materialista-positivista 
de seu mestre Tobias Barreto, da Escola do Recife (1870), 
convencido que poderia vendê-lo como nova estética, já 

meio século depois. De todo modo, farejador de novidades, 
aproveitou-se dos “jovens” para posar de paladino de 
conceitos que manipulava pela superfície e propagava como 
filósofo, e pelos “jovens” foi aproveitado, como agitador de 
ideias em ambientes, tal a Academia Brasileira de Letras, a 
que eles, os “jovens”, não tinham acesso.

Inegável era o fato que o Brasil era um imenso latifúndio 
de atraso, onde se confundia literatura com vida literária 
e arte com vida boêmia. Não tínhamos universidade, 
nem sentíamos falta de universidade. O país cometia o 
olímpico equívoco de desconhecer-se a si mesmo. Nossa 
elite, ignorante, ignorava a própria pátria, contentando-se em 
envernizar-se com a falsa cultura, importada especialmente 
da França. 

Tristão de Ataíde escreveu que o nosso romantismo foi 
um sonho de brasileirismo.  Um sonho somente sonho. O 
Brasil real continuava à espera de ser explorado em suas 
possibilidades de nação. Houve, decerto, os que haviam 
tentado estudá-lo, mas foram ridicularizados: lembrem-se, 
só para fazer um exemplo, o esforço de Alberto Nepomuceno 
por dar entonação autóctone à música brasileira, no plano 
erudito, ou, na esfera popular, a poesia e a música sertaneja de 
Catulo da Paixão Cearense. Mas recorde-se aqui a polêmica 
do Jeca Tatu, entre o poeta maranhense e Rui Barbosa, 
para se avaliar a que nível chegava o nosso complexo de 
inferioridade. E nem precisa mencionar aqui o nome de 
Lima Barreto.

Naquele ano de 1922, dois italianos, Giovanni Papini e 
Domenino Giulotti definiam o Brasil, não sem razão, como o 
“grande, imenso, rico país da América, que despacha para a 
Europa café, castanhas-do-pará e imperadores destronados,” 
e recebe de volta “camponeses pés-rapados, que depois se 
tornam milionários, quando não morrem de febre amarela.”

A Semana de Arte Moderna, cujo centenário celebramos 
neste mês, provocou o choque que tornou possível transformar 
o sonho de brasileirismo na realidade de um Brasil brasileiro.  

É preciso reconhecer que aqueles dias tumultuosos estão 
longe de haver inaugurado o modernismo ao longo dos 
arquipélagos culturais do país. E não pode ser esquecida 
a contribuição inaugural do Nordeste para tal finalidade.

Mas é inegável o solavanco da Semana paulista. Tanto que 
ela quase fez esquecer o que há de significativo na literatura 
das duas décadas anteriores a 1922, assim como a revolução 
de 1930 deixa em alguns a impressão que a República foi 
proclamada por Deodoro, em 1889, e entregue ao poder de 
Getúlio Vargas no dia seguinte. ■

Operários (1933), de Tarsila do Amaral


