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Um ano com dom Gilberto: 
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Nossa visita ad limina 
Apostolorum
Dom Gilberto Pastana, arcebispo 
de São Luís do Maranhão

Nós, bispos no Maranhão, realizamos entre os dias 
30 de maio a 3 de junho, na semana entre a celebração 
da Ascensão do Senhor e a celebração de Pentecostes, 
nossa visita Ad Limina Apostolorum, que significa no 
limiar, na soleira, na entrada, na visita as basílicas e 
aos túmulos dos Apóstolos. 

Dom Gilberto Pastana em visita ao Papa. 
Foto: Vatican News

É previsto no Código de Direito Canônico, no Cân. 
400, a obrigação dos bispos diocesanos de ir à Roma 
apresentar o relatório quinquenal de sua diocese 
ao Sumo Pontífice e venerar os sepulcros dos Bem-
Aventurados Apóstolos Pedro e Paulo. 

Normalmente é uma semana de muito trabalho 
e reuniões, pois os bispos devem cumprir toda uma 
programação de visitas aos diversos organismos, di-
castérios e comissões pontifícias. No nosso caso, foram 
15 as visitadas, culminando com o encontro pessoal 
com o Santo Padre, que acaba sendo o ápice da visita.

Encontramos nos diversos organismos colabora-
dores do Santo Padre, um profundo clima de acolhi-
mento fraterno e de escuta sinodal. Todos aguarda-
vam a publicação da constituição apostólica Praedicate 
Evangelium (Preguem o Evangelho) anunciada para o 
dia 5, Domingo de Pentecostes, e assinada pelo Papa 
Francisco no dia 19 de março, dia de São José. A nova 
constituição quer “compreender o rosto da Igreja neste 
início do século XXI e as escolhas feitas para que ela seja 
encarnada também no nível das estruturas administra-
tivas”. Do princípio da evangelização derivam outros 
aspectos aos quais a reforma dedica amplo espaço. A 
Cúria Romana não se coloca entre o Papa e os bispos, 
mas se põe a serviço de ambos.

Percebemos que há sempre um grande e justo in-
teresse por parte de nossos fiéis, em particular as li-
deranças, que procuram saber os assuntos, os temas 
tratados nessas reuniões e com o Santo Padre. 

É preciso dizer, que bem antes da visita, cerca de seis 
meses, todos os bispos fazem e enviam para nunciatura 
e à Santa Sé, um minucioso relatório sobre a situação 
pastoral, social e econômica do povo de Deus na diocese. 
É uma espécie de prestação de contas do seu pastoreio e 
do cuidado que deve ter com as ovelhas a ele confiada. 

Durante a visita aos dicastérios, muitos dos assuntos 
são retomados a partir dos relatórios e aí esclarecidos, 
refletidos, meditados e sugeridas ações que favoreçam 
a resolução dos problemas apresentados.

Na audiência com o Santo Padre, levamos um abraço 
firme e forte do povo do Maranhão, um pedacinho da 
Amazônia, bioma que, junto com seus povos, o Papa 
Francisco abraçou com carinho e decisão em todos estes 
anos abençoados e proféticos do seu pontificado. Nos 
despedimos agradecendo a sua vida, seus ensinamen-
tos, discursos e documentos, como grandes testemu-
nhos e encorajamento para nossa missão. Expressamos 
nossa alegria por sermos discípulos do Senhor e de 
termos sido enviados com o tesouro do Evangelho. 
Pedimos sua bênção apostólica sobre nós e sobre todo 
o povo de Deus que está sob os nossos cuidados. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

Reiteração e indiferença
Lourival Serejo, Membro da Academia Maranhense de Letras

O ano de 2022 inclinou-se para seu desfecho, agora em 
julho, ao começar o segundo semestre. Nessa altura, os Reis 
Magos já estão planejando sua longa viagem até Belém. É 
a correnteza da vida. Mas não é desse assunto que tratarei 
aqui. Voltarei a um tema já debatido neste mesmo espaço: a 
frequência das mortes violentas.

Afora as mortes por motivos naturais, multiplicaram-se os 
homicídios com todas as agravantes, até mesmo as matanças 
oficiais praticadas pela polícia.

Sempre que leio a página policial 
de um jornal (quem ainda lê jornal?), 
diante da notícia de homicídio, pro-
curo ver logo a idade da vítima. Nos 
últimos anos, o predomínio de jovens 
assassinados aumentou consideravel-
mente. Jovens entre 17 e 25 anos mor-
rem diariamente. Quando não são conflitos com a polícia, 
são acidentes de toda espécie. A morte de um jovem é um 
trauma para a família e para a sociedade. Seja quem tenha 
sido ele ou o que tenha feito, sempre é um fato lamentável 
porque se estanca uma vida na sua primavera.

Como autoridade, sinto-me impotente sem nada poder fa-
zer. Tento me levantar da cadeira para começar a fazer alguma 
coisa e não vejo como prosseguir. Precisaria, a princípio, de 
aliados para alertar a sociedade e as autoridades executivas 
sobre o desemprego, a distância da sala de aulas e todos os 
males da exclusão social, inclusive a fome, que, no dizer de 
Hélder Câmara, já é, em si, um estado de guerra.

Sobre a violência policial, não posso deixar de registrar 
minha indignação com o ocorrido recentemente no Rio de 
Janeiro, na Vila Cruzeiro, onde uma ação da polícia carioca 
deixou 23 mortos, a maioria jovens. Ano passado, foi em 
Jacarezinho, com 25 mortos. Ambos os ataques foram pra-
ticados com a indiferença do governador. Lavou as mãos e 
entregou os morros às feras.

Importa e preocupa muito constatar que o massacre da Vila 
Cruzeiro foi um ato de afronta ao Supremo Tribunal Federal 
que havia proibido operações policiais nos morros cariocas.

Por sua vez, o governador de São Paulo autorizou sua 
polícia a matar todos os suspeitos que levantarem as mãos 
durante as operações policiais, sob o entendimento de que, 
assim fazendo, está defendendo o bem estar da sociedade.

A comprovação do que a polícia tem praticado, no Brasil, 
leva à conclusão de que o Estado declarou guerra aos possíveis 

criminosos, vistos da maneira mais 
genérica possível. A Vila Cruzeiro é 
um exemplo disso. O amparo político 
que os policiais têm hoje leva qual-
quer membro das polícias estaduais 
a tornar-se um fazedor de justiça, um 
agente da legalidade, podendo – ou 

devendo – eliminar todos que ameaçam a ordem pública.
Para demonstrar preocupação com a violência, sempre 

surge um parlamentar com a ideia “original” de propor uma 
lei para criminalizar tal ação ou aumentar a pena para de-
terminado crime. Imaginam os legisladores que aumentar 
a pena inibe o crime. Assim sendo, bastava adotar a pena 
de morte – praticada em alguns países – e não haveria mais 
crimes.

Então, ocorre o seguinte fenômeno: a vulgarização da 
morte, dos assassinatos. De tanto se ver e ouvir sobre mor-
tes, matanças e operações policiais, já não se sente nada. A 
frequência gera a insensibilidade.

Alguns mais insensatos torcem para a eliminação dos 
“bandidos” a bala. Outros, integram-se ao grupo dos pre-
cavidos e compram armas. E assim, as mortes continuam e 
não se vê nada no horizonte para evitá-las. Vê-se, entretanto, 
a confirmação de que estamos com uma população de 33 
milhões de brasileiros passando fome. Como demonstra a 
dialética, tudo se relaciona. ■

JUSTIÇA

A resistência da intolerância
Carlos Nina, advogado e jornalista 

A intolerância que ganhou espaço nas relações interpes-
soais lembra-me, neste mês de julho, um fato histórico: a 
Queda da Bastilha.

Ocorrida em 14 de julho de 1789, a data é considerada 
o marco inicial da Revolução Francesa. Oficialmente, o 14 
de julho que a França comemora não seria o de 1789, mas 
o de 1790, dia em que se realizou a festa da Federação, no 
Campo de Marte, em Paris.

Àquela época não havia os recursos tecnológicos que dão 
asas à comunicação atualmente, mas versões falaciosas e 
omissões de fatos já ocorriam naquela época, como, aliás, 
permearam a história. Tanto que a Bíblia registra a tenta-
ção da serpente que convenceu Eva a seduzir Adão, ambos 
vítimas da primeira fake news.

No caso da Revolução Francesa, que influenciou espe-
cialmente o Ocidente, é fácil deduzir que, com a verdade, 
coexistiu a falsidade; com o mal, o bem, numa visão a 
que chamam de maniqueísta.

Para o historiador Oliveira Lima, “Se a 
Revolução Francesa praticou grandes cri-
mes, obedeceu a grandes ideais, muitos 
abstratos, outros adulterados na sua 
concretização” (História da Civili-
zação, 12ª ed. São Paulo, Melhora-
mentos, 1962. P. 313).

Os leitores devem estar neste 
ponto a se perguntar: Grandes 
ideais justificam crimes? E pequenos 
ideais? Quem os define como grandes, 
médios ou pequenos?

O que vingou no imaginário coletivo quan-
to ao 14 de julho foi exatamente a Queda da Bas-
tilha, estopim da Revolução Francesa, e não a festa da 
Federação, que comemoraria a reunificação nacional, 

após os tumultuados acontecimentos a partir do 14 de ju-
lho de 1979. Tanto que logo a guilhotina entraria em ação.

Para alguns historiadores – e Alexis de Tocqueville (1805-
1859) teria sido o primeiro deles – a Revolução Francesa não 
teria nascido da Queda da Bastilha.

Nilo Odália, doutor e livre-docente em Filosofia pela Uni-
versidade Estadual Paulista, no artigo A liberdade como meta 
coletiva, publicado no livro História da Cidadania (PINSKY, 
Jaime e Carla, org. São Paulo, Contexto, 2003. p. 163), rea-
firma o pensamento do autor de O antigo Regime e a Revolu-
ção, sobre o que aconteceu na França em 1879: “a Revolução 
não foi simplesmente a obra de alguns homens do século 
XVIII, mas sim a culminância de um processo histórico 
(...) as transformações profundas que nela ocorreram teria 
acontecido, de qualquer maneira, pacificamente. O mérito 

da Revolução foi acelerá-las”.
Qual a relação que a intolerância a que 
me referi na primeira linha deste texto 

teria com a Revolução Francesa? Seus 
supostos grandes ideais: Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade.
Duzentos e trinta e três anos de-

pois a busca desses ideais, continua 
e perdurará enquanto as pessoas 

não respeitarem o que já estava na 
essência da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, no bojo da 
Revolução Francesa: os homens nascem 

e são livres e iguais em direitos. O limite do 
exercício de direitos é o respeito aos direitos 
dos outros.

Ou, como ensinou Jesus (João 15,17): que 
vos ameis uns aos outros. ■

Ilustração: Kateryna Kovarzh
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frequência gera a insensibilidade.
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SAÚDE MENTAL

Lema: Que Todos Sejam Um
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde pela 
Emil  Brunner World University (EBWU. Flórida, EUA)

Recebi, recentemente do padre Enildo, meu amigo, um 
áudio aludindo à grande celebração do Corpus Christi de 
2022 - data celebrada anualmente como uma das maiores 
datas do calendário religioso da Igreja Católica. Neste dia, 
os cristãos celebram em todo o mundo um dos sacramen-
tos que fundamentam a Religião Católica: a Eucaristia. De 
forma bastante resumida, é a oportunidade de refletirmos 
sobre a obra que Jesus Cristo nos deixou. Portanto, uma 
data repleta de fé cristã.

Este ano, o tema da Arquidiocese 
de São Luís foi “Eucaristia: Comu-
nhão, participação e missão” e foi 
acompanhado do lema “Que todos 
sejam um”. Ao ouvir o áudio, fiz uma 
mensagem ao padre Enildo me con-
fraternizando pela grandeza des-
te tema e deste lema, destacando a 
precisão da temática escolhida, pois 
entendo que o desenvolvimento dos 
seres humanos, em todas as suas dis-
tintas formas de expressão, está diretamente relacionado 
à condição de cultivarmos e promovermos a convicção de 
sermos um, muito embora saibamos da condição individual 
de cada pessoa, em seus distintos papéis, diante de si mesmo 
e dos outros, no mundo.

O egoísmo, segregação e isolacionismo nos afastam uns 
dos outros e nos fragilizam, debilitam e nos tornam fracos. 

Ao contrário disso, temos na união no “todos em um”, a 
força e as maiores razões de vivermos. O poder da união do 
homem é criador e fundamental para mantê-lo vivo e está 
na razão direta com sua fé e em sua relação com os outros 
seres humanos no mundo.

Quanto mais desagregada ou fragmentada for uma na-
ção, uma sociedade, uma família, um grupamento social 
e qualquer outra forma ou expressão de vida em grupo, 

menores serão as chances de avan-
çarmos na vida, de progredirmos, de 
nos desenvolvermos e de nos tornar-
mos plenamente hígidos do ponto 
de vista da saúde.

O homem só cresce e assegura sua 
identidade em grupo. Isoladamen-
te torna-se insignificante. Quando 
o lema de 2022 do Corpus Chris-
ti chama nossa atenção para essa 
particularidade, conclama a todos 
para construirmos uma sociedade 

inspirada na fé cristã e no bem-estar de todos. Em “Que 
Todos Sejam Um”, a humanidade se torna mais forte, mais 
feliz, podendo desfrutar melhor da vida. O próprio amor 
e a solidariedade, legados fundamentais da vida cristã, é a 
fonte inspiradora que garante a paz na terra, nas relações 
humanas e o bem-estar de todos em suas distintas formas 
de expressão. ■

MISSÃO EM FOCO

De hipnotizados nas telas: 
chamados a construir pontes
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

Do Pai brota desde toda eternidade a 
decisão de tornar-nos participantes de 
sua vida como filhos e filhas. No Filho 
encarnado, Jesus Cristo: a vontade do 
Pai se realiza de forma perfeita. O Es-
pírito Santo é nos dado pelo Pai para a 
nossa santificação e, também, a conti-
nuação da missão de Jesus. Por isso, na 
festa da Santíssima Trindade, a nossa 
oração é feita, dirigida ao Pai, por meio 
de Jesus, na unidade do Espírito Santo!

Antes de sua Paixão, Jesus anuncia 
o envio do Espírito Santo, desenhado o 
seu papel e a sua ação no meio da comu-
nidade dos fiéis. No plano da salvação 
construído pelo Pai, o Espírito Santo é 
parte integrante, fazendo com que os 
seguidores de Jesus possam compre-
ender o sentido de tudo o que passou, 
mas, principalmente, levar adiante o 
testemunho dado pelo Filho.

A Santíssima Trindade revela a 
união de três pessoas divinas. O proje-
to do Pai no primeiro Testamento foi 
conduzir o Povo de Deus para a vinda e a missão do Filho. 
Por sua vez, este revela o Pai e o seu projeto de amor, agora 
continuado pela ação do Espírito Santo, que age no inte-
rior da Igreja. A partir da unidade indivisível da Trindade, 
importa percebermos e até nos perguntarmos: o que nós, 
seres humanos, temos construído com mais constância em 
nossa vida, muros ou pontes?

Se nos detivermos a uma necessária observação, o mun-
do em que vivemos e que estamos “ajudando a construir”, 

perceberemos que nele há muito mais 
muros, que pontes; há muito mais 
medo, que confiança; há muito mais 
separação e isolamento, que convi-
vência e comunhão; há muito mais 
ódio, que tolerância; muito mais ini-
mizades, que amizades; muito mais 
indiferença, que compaixão para com 
quem sofrem!

Perguntemo-nos: onde estão es-
ses muros? Estão em primeiro lugar, 
dentro das casas, no seio das famílias. 
Pessoas que habitam debaixo do mes-
mo teto, mas não dialogam, não par-
tilham os seus sentimentos, incapazes 
de darem-se conta do que se passa com 
o outro dentro da própria casa. Cada 
um hipnotizado na tela de um celular, 
computador, para dizer de algumas 
parafernálias… Esses muros estão em 
nossos ambientes de trabalho e no in-
terior das nossas comunidades de fé, 
onde tentamos sobreviver a antipatias, 
inimizades, armadilhas, trapaças e 

tantas outras coisas.
Nunca como hoje as pessoas estiveram tão doentes: de-

pressivas, ansiosas, com distúrbios mentais, desalentadas 
e sem sentido para a vida – porque os muros favorecem o 
surgimento de doenças. As pontes trazem-nos curas, alegria 
e comunhão. Na casa da Santíssima Trindade não existem 
muros, mas pontes de amor e comunhão, por isso, de hip-
notizados das telas, somos chamados a sair para construir 
pontes: eis aí a nossa grande missão! ■

O homem só cresce e assegura sua 
identidade em grupo. Isoladamente 

torna-se insignificante. Quando 
o lema de 2022 do Corpus Christi 
chama nossa atenção para essa 

particularidade, conclama a 
todos para construirmos uma 

sociedade inspirada na fé cristã 
e no bem-estar de todos. 

Imagem: Adobe Stock

REVERBERAR
Esta edição de #Reverberar tem a alegria de receber um artigo do 
seminarista da diocese de Coroatá, Pedro Anysio Ribeiro da Silva, sobre 
São Raimundo Nonato dos Mulundus. Boa leitura a todos!!

São Raimundo Nonato 
dos Mulundus: uma festa 
da piedade popular
Pedro Anysio Ribeiro da Silva

Festejo de Vargem Grande. Foto: Alemão/2018 

A devoção a São Raimundo Nonato dos Mulundus co-
meçou em 1832 no povoado Mulundus, município de Var-
gem Grande (MA). Desde então, a festa ao santo vaqueiro é 
realizada todos os anos no mês de agosto e atrai romeiros 
de diversas partes do Brasil, tornando-se, dessa forma, um 
dos principais eventos do calendário maranhense e uma das 
maiores festas religiosas do estado. Ela se caracteriza pelo 
rosto dos pobres e pela participação dos vaqueiros, lavra-
dores e quebradeiras de coco. Gente simples que deixa sua 
vida no campo para homenagear o santo padroeiro.

O vaqueiro Raimundo Nonato Soares Canguçú, nasceu 
no povoado Nova Olinda, próximo à fazenda Mulundus, 
conhecido hoje como povoado Mulundus. Correndo atrás 
de um boi que tinha desaparecido da fazenda, Raimundo 
Nonato bateu seu pescoço em uma carnaubeira vindo a óbi-
to no local. Seu corpo exalava um forte perfume, parecido 
com flores, fato este que deu origem à devoção em torno de 
seu nome. No local do acidente foi erguida uma capela, pre-
servando no seu interior a carnaubeira. Muitos vinham de 
longe para tirar um pedaço da árvore, acreditando no poder 
de cura da planta. Inicialmente sua festa era realizada em 
Mulundus até que, em 1908, por conta do grande número 
de romeiros, foi transferida para sede em Vargem Grande, 
onde continua até hoje.

O festejo de São Raimundo é um fenômeno da religiosi-
dade popular do Maranhão e tem se destacado por ser um 
evento que acontece não no litoral, como as demais festas 
religiosas de grande porte, mas no interior do estado, fa-
zendo com que a fé se torne um elemento primordial para 
explicar a locomoção de tantos fiéis que saem de suas cidades 
para estar em Vargem Grande. Mais de 100 mil pessoas vi-
sitam o santuário entre os dias 22 e 31 de agosto, cada uma 
delas trazendo uma história de fé e devoção.

Depois de dois anos sem realizar integralmente o festejo 
por conta da pandemia da Covid-19, este ano ela volta com 
suas romarias, novenas, quermesses, shows católicos e ou-
tras atrações culturais. Vargem Grande está esperando de 
braços abertos os romeiros do santo vaqueiro e, sem medir 
esforço, garantir uma boa acolhida aos devotos.

Que São Raimundo Nonato dos Mulundus abençoe a 
todos e, pela sua intercessão, possamos alcançar a graça 
que desejamos. ■

reverberarvida.blogspot.com.br

about:blank
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Visita Ad Limina Apostolorum, em Roma 
De 30 de maio a 4 de junho, os bispos do Regional Nordeste V 
estiveram em Roma realizando a visita Ad Limina Apostolorum. 
No dia da audiência com o Santo Padre, 2 de junho, foi duplamen-
te especial pelo fato de ter sido o dia em que, em 2021, o Papa 
Francisco nomeava dom Gilberto Pastana como Arcebispo de 
São Luís do Maranhão. Na ocasião, dom Gilberto presenteou o 
Santo Padre com uma imagem de Nossa Senhora da Vitória, 
padroeira da Catedral, um quadro com gravura em azulejos, 
remetendo à característica cultural da capital maranhense. 

IV Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal 

Padre Jadson, coordenador da Ação Evangelizadora 
Missionária. Foto: Arquivo pessoal/Padre Jadson Borba

A Arquidiocese de Santarém (PA) acolheu entre os dias 6 e 9 de 
junho, no Seminário São Pio X, o IV Encontro da Igreja Católica 
na Amazônia Legal. Esteve representando a Arquidiocese de São 
Luís, padre Jadson Borba, coordenador da Ação Evangelizadora 
Missionária, que compôs o grupo do Regional NE V. Padre Jadson 
também assinou, junto com os participantes, o documento final, 
uma carta, que foi entregue em resposta à mensagem do Papa 
Francisco para o evento.  ■

31º Vinde a Mim

Pregador convidado, o membro do núcleo nacional do 
Ministério de Pregação da RCC Brasil, Wanderley da Silva 

Bastos (DF). Foto: Pascom/Renovação Carismática Católica
A Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Luís 
realizou a 31ª edição do encontro de Pentecostes, Vinde a Mim, 
na Associação Cristo Rei, praça do Viva Angelim, com o tema: 
“Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água vida.” 
(Cf Jo7,38). O encontro aconteceu nos dias 11 e 12 de junho e 
contou com a presença de aproximadamente 1500 pessoas 
durante os dois dias de programação. ■

Dom Gilberto participa da Trezena de Santo 
Antônio, em Presidente Juscelino (MA)

Dom Gilberto em Presidente Juscelino (MA). 
Foto: Pascom/Presidente Juscelino

Dom Gilberto Pastana presidiu a missa do 11° dia da Trezena de 
Santo Antônio, em Presidente Juscelino (MA), em 11 de junho. 
A celebração foi concelebrada pelo pároco, padre João Pedro 
e ainda, pelo diácono transitório, Lucas Pazoline e pelo diácono 
permanente Carlos Silvio Tavares, da Catedral de São Luís (MA). ■

Missionários Combonianos realizam 19º 
Capítulo Geral da Congregação  

 Combonianos em audiência com o Santo 
Padre dia 18/06. Foto: Vatican News

Até o dia 30 de junho de 2022, os Missionários Combonianos do 
Sagrado Coração de Jesus (MCCJ) realizam o 19° Capítulo Geral 
da congregação. Entre os participantes havia o padre combo-
niano da Arquidiocese de São Luís, Raimundo Rocha dos Santos, 
da casa de missão no bairro da Vila Embratel. ■

Caminhadas do Terço dos Homens e das 
Juventudes celebram o mês mariano 

Caminhada realizada em celebração à Maria. 
Foto: Pascom/Arquidiocese de São Luís

Para celebrar o encerramento do mês mariano, o Movimento do 
Terço dos Homens da Mãe Rainha (THMR) e a Pastoral Juvenil 
realizaram caminhadas com Maria. A do THMR aconteceu em 
29 de maio e fez menção também ao ano jubilar para do Movi-
mento, que completa 25 anos no Brasil.
Já a Pastoral Juvenil, deixou para realizar a caminhada em honra 
a Maria no dia 11 de junho. O percurso escolhido foi da Igreja 
Nossa Senhora das Graças, Forquilha, até a Igreja Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro (matriz), na Cohab. ■

Encontro Arquidiocesano da Pastoral Catequética 

Catequistas presentes no encontro. 
Foto: Ascom/Pastoral Catequética

Nos dias 11 e 12 de junho, com o tema: “Iniciação à vida cris-
tã e o processo sinodal”, aconteceu a Assembleia da Pastoral 
Catequética. O encontro ocorreu no Instituto Farina do Brasil 
e reuniu catequistas de todas as Foranias da Arquidiocese. A 
missa de encerramento foi presidida por dom Gilberto Pastana, 
e concelebrada pelo diácono George Castro. ■

Formação Arquidiocesana dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão

Aconteceu de 24 a 26 de maio, o encontro de formação arqui-
diocesana dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
(MESC), na Igreja de São Pantaleão, Centro. A formação foi a 
primeira presencial desde o início da pandemia e reuniu mais de 
mil ministros, entre antigos e os que estão fazendo a primeira 
formação, que foi ministrada pelo padre Jadson Borba, coor-
denador da Ação Evangelizadora Missionária da Arquidiocese. 
E na noite do dia 25/06, os ministros tiveram um momento com 
dom Gilberto Pastana. Os ministros extraordinários da sagrada 

comunhão têm uma atividade importante para a Igreja, com 
ajuda direta nas paróquias. ■

Arquidiocese participa de formação da 
Escola de Fé e Política do Regional NE V

De 27 a 29 de maio, na Diocese de Caxias do Maranhão, acon-
teceu a Escola de Fé e Política promovida pelo Regional NE 5 
(Igreja do Maranhão). O formador foi o padre Humberto Guidotti 
e participaram de São Luís as Pastorais Sociais: Zenilda, Pastoral 
Social; Silvia Cristina CBS e Maria Celeste Pastoral Carcerária. 
No dia 28, acompanhados pelo padre Ribamar, os participantes 
visitaram a comunidade de Gostoso, pertencente ao município 
Aldeias Altas (MA), localidade que possui uma luta antiga pelo 
território que ocupam.
A Escola de Fé e Política encerrou com tema sobre a doutrina 
Social da igreja, ministrado por Jean, um leigo da cidade sede 
da Diocese de Bacabal (MA). ■

10ª Jornada Nacional da Infância e 
Adolescência Missionária

Em 28 de maio, aconteceu a 10 ª Jornada Nacional da Infância 
e Adolescência Missionária (IAM), na paróquia Nossa Senhora 
Mãe da Divina Providência, Cidade Operária, com o tema: “Tes-
temunhando Jesus até os confins da terra”. 
Centenas de crianças e adolescentes, acompanhadas de seus 
formadores e família, estiveram presentes na Jornada. No dia 
19 de maio, a IAM comemorou 179 anos de existência no mundo, 
por isso, a Jornada Nacional ganhou também um sabor especial 
de festa. ■

Casamento comunitário na paróquia de Rosário (MA) 

As noivas com o padre Romário Brandão. 
Foto: Pascom/Nossa Senhora do Rosário 

Em 21 de maio, na Igreja matriz da paróquia Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito, Rosário (MA), ocorreu a união matri-
monial de 12 casais, que foram assistidos pelo pároco, padre 
Romário Brandão.  ■

 Parabéns!  
ANIVERSARIANTES DE JULHO

01.07: Diácono Joelson Mineiro Reis Ferreira
02.07: Diácono José Maria Reis Matos
11.07: Padre João Maria van Damme
13.07: Padre Maribelton Barbosa Silva
15.07: Padre Sérgio Henrique Garcia de Braga Mello
15.07: Diácono Lúcio Antônio Sampaio Silva
17.07: Padre Edilson Bastos
17.07: Diácono José Nildo Lima Luna
18.07: Diácono Luiz Gonzaga da Silva Espínola
19.07: Diácono Flávio Airton Rodrigues Pereira
20.07: Padre José Ribamar Nascimento
22.07: Padre Ivanildo Barros
23.07: Padre Heitor Wladimir Franklin da Costa de 

Morais
23.07: Diácono Hamilton Santos Pereira
29.07: Padre Giuseppe Luigi Spiga 
29.07: Dom Gilberto Pastana de Oliveira
29.07: Diácono Antônio Sousa Araújo

ORDENAÇÃO
02.07: Padre Olívio Majdalani de Melo
06.07: Padre Jânio Carvalho dos Reis
20.07: Padre José Ribamar Nascimento
27.07: Dom Gilberto Pastana de Oliveira
28.07: Padre Danylo Fontenele Silva
28.07: Padre James Dean Serrão da Silva

Aqui o seu 

prevalece !
stylo

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

CARAVANA  SÃO LUÍS/MA
 XVIII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

EM RECIFE / OLINDA - PE

Saída    10/11 - Retorno 16/11
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)

Diretor Espiritual: Pe. Luís Carlos  de Andrade Macedo
Paróquia Imaculada Conceição da Bem Aventurada Virgem- Bacabeira/Ma

10 A 16 DE NOVEMBRO 2022

R$ 1,800,00
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ARQUIDIOCESE TRIBUTO - IN MEMORIAN

Padre João Mohana
O notável maranhense escritor

Da redação

O padre maranhense 
João Mohana faz parte de 
uma lista de grandes escrito-
res brasileiros. Nascido em 
1925 na cidade de Bacabal, 
mas também viveu nas ci-
dades de Coroatá e Viana até 
o final de sua adolescência 
quando decidiu mudar-se 
para São Luís. Anos depois 
eternizou a cidade de Viana 
em seu premiado romance 
O Outro Caminho.

Aos 24 anos, cursou Medicina por imposição paterna. 
Chegou a exercer a profissão atuando como pediatra em 
São Luís. Entre jalecos e receituários médicos, João incli-
nava-se, cada vez mais, para a sua verdadeira vocação: 
o sacerdotismo.

Após a morte do pai, João Mohana, enfim, decide in-
gressar no Seminário de Viamão. Sua maneira de pregar 
o Evangelho o colocou em um patamar diferenciado. 
Segundo conta Robson Junior, radialista, que conheceu 
o padre por meio do grupo de jovens Juventude Universi-
tária Autêntica Cristã (JUAC), cada vez mais, o público era 
contagiado por sua oratória simples. “Ele era um homem 
metódico e também tinha a facilidade de ver talentos nas 
pessoas que as próprias não tinham noção”, lembra Rob-
son, que na época cursava farmácia e o padre lhe ajudou 
a desenvolver o dom da comunicação, o qual      teve seu 
começo na Rádio Educadora do Maranhão.

A bibliografia de João Mohana é composta de mais 
de quarenta livros, divididos em diversos temas: litera-
tura, religião, espiritualidade, psicologia e sexualidade. 
Quando o padre passou a dedicar-se somente aos livros 
espirituais, tinha consciência de que iria suprir a escassez 
desse tipo de literatura no Brasil e realmente cumpriu 
com seu propósito e prestou uma grande contribuição 
aos brasileiros de todas as religiões.

João morreu em 1995 aos 70 anos, vítima de um tumor 
no intestino. Ao saber de sua morte, o então presidente do 
Congresso Nacional, José Sarney, manifestou-se dizendo 
que Mohana “era um sacerdote da vanguarda, inovador. 
Sua obra, neste domínio, é inigualável no Brasil”.

A sensibilidade de sua escrita revela uma alma que de-
dicou a vida a entender a essência do homem, seu corpo, 
espírito e mente. Era centrado em Deus e engajado na 
sociedade, como um servidor pastoral. O último ato 
público do padre aconteceu na Maiobinha. A celebração 
da      missa em uma novena dedicada a Nossa Senhora.

Em      15 de junho deste ano, a Academia Maranhense 
de Letras realizou no uma sessão especial para o relan-
çamento de duas das mais importantes obras do Padre 
João Mohana: O Outro Caminho e Maria da Tempestade. O 
primeiro tem um significado especial porque foi recebido 
pela crítica como a introdução de um novo romancista na 
literatura brasileira, e a obra garantiu ao autor o Prêmio 
Coelho Neto.

Recuperar o legado de João Mohana é fundamental 
e suas obras precisam ser lidas, divulgadas e sobretudo 
celebradas. Todos os anos. ■

Matéria completa no site 
www.arquidiocesedesaoluis.org

Padre João Mohana. 
Foto: Museu da 

Mariana de Música

ASSEMBLEIA DOS DIÁCONOS

Assembleia reformula comissão diaconal da Arquidiocese de São Luís
Assembleia dos Diáconos aprova estatuto da Presidência dos 
Diáconos e elege uma nova comissão diaconal
Da redação

A cada dois anos acontece a Assembleia dos Diáconos 
para discussão e definição de questões relacionadas ao dia-
conato da Arquidiocese. O evento esteve suspenso em 2020 
e 2021 - os anos mais rigorosos da Covid-19 - e neste ano 
aconteceu a primeira reunião da Assembleia desde o início 
do estado pandêmico.

No encontro deste ano, duas grandes temáticas foram 
discutidas: a aprovação do regimento interno dos diáconos 
permanentes da arquidiocese e aprovação do regimento 
para a eleição de uma nova comissão. Embora o primeiro 
não tenha sido completamente aprovado, o segundo foi 
acatado com sucesso. “Foi um momento de grande impor-
tância para organização diaconal em nossa arquidiocese”, 
elucida Renato da Cruz, diácono permanente da Arquidio-
cese de São Luís.

Além destas pautas, o arcebispo metropolitano, dom 
Gilberto Pastana também refletiu sobre temas relacionados 
ao desafio de viver uma vida em comunidade, visto que, 
segundo ele, “vivemos em uma sociedade individualista’’.

Esse evento é de grande importância para a comunidade 
da Igreja Católica, pois faz parte de um processo de harmo-
nia e união entre os fiéis a fim de melhorar o serviço nas 
comunidades. De acordo com o novo presidente da Comis-
são dos Diáconos, José Ribeiro, é de extrema importância 
que o diácono esteja no meio do povo. “Cada diácono, ao se 
colocar à disposição, é um grande ganho para a Igreja, pois 

temos que ir ao encontro dos mais necessitados”, declara.
A Assembleia foi presidida pelo diácono Sebastião Lo-

bato, antigo coordenador da Comissão Arquidiocesana 
dos Diáconos. Em sua fala, ele resume como foi seu último 
ano nesta função: “Encerrava-se meu trabalho junto com 
os demais membros, porém assinalava-se o início de um 
novo marco, desafio e tempo na nossa Arquidiocese”. Após 
a reformulação eletiva realizada pela Assembleia dos Diáco-
nos, esta função agora é ocupada pelo diácono José Ribeiro.

A Assembleia aconteceu no dia 21 de maio, na Paróquia de 
Santana (Angelim), e estiveram presentes 41 diáconos. Além 
do arcebispo, participaram também o diretor espiritual, frei 
José Rodrigues Araújo, e o coordenador arquidiocesano da 
Ação Evangelizadora Missionária, padre Jadson Borba. ■

Novos membros da comissão diaconal. 
Foto: Acervo Pessoal/Diácono Ribeiro

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA

Primeiros passos na fé
A Infância e Adolescência Missionária é uma obra que desperta desde 
cedo o compromisso missionário em crianças e adolescentes 
Da redação

O protagonismo infantil se refere à participação da criança 
de forma efetiva em seu desenvolvimento, com maior auto-
nomia e liberdade na tomada de decisões, ou seja, a crian-
ça se torna a figura central da sua própria história. A obra 
missionária Infância e Adolescência Missionária (IAM), que 
faz parte da Arquidiocese de São Luís, acentua este protago-
nismo ao incentivar que as próprias crianças e adolescentes 
evangelizem entre si.

Missa da 10º jornada da IAM na Paróquia Mãe da Divina 
Providência. Foto: Acervo Pessoal/Antônia Andrade

Segundo a coordenadora Arquidiocesana da IAM, Rosân-
gela Santos, esta obra tem o objetivo de despertar o compro-
misso missionário nas crianças e adolescentes. “A IAM atua 
junto às crianças e adolescentes para que exerçam a cidadania 
e se preparem para ocupar o seu lugar na sociedade como se-
guidores de Jesus Cristo”, explica Rosângela. “Dessa forma, 
estes agentes desenvolvem habilidades que contribuirão para 
a sua formação”, complementa.

Os encontros acontecem nas residências, igrejas e escolas. 
A cada 12 crianças, forma-se um grupo e, atualmente, a IAM 
possui um total de 40 grupos. 

A Infância Missionária surgiu em 1843 devido à realida-
de de doenças, mortalidade e analfabetismo que as crianças 

viviam em algumas regiões da China. Os missionários da 
época escreveram cartas e notícias a respeito desse cenário a 
fim de encontrar formas de solucionar. E assim surgiu a IAM.

A sua organização é direcionada pelas Pontifícias Obras 
Missionárias (POM), que são organismos oficiais da Igreja 
Católica, vinculados à Congregação para a Evangelização 
dos Povos. Além disso, a IAM possui suas próprias diretrizes 
que são construídas e atualizadas em assembleia nacional.

Os assessores da Infância e Adolescência Missionária tam-
bém são parte fundamental da organização. Assim como 
a engrenagem de uma máquina, eles colaboram para essa 
obra missionária fluir e funcionar da melhor forma possível. 
Além de acompanharem as crianças, também auxiliam na 
organização dos encontros, mobilidade e acompanhamento 
fraterno.

Para a atual assessora da IAM na comunidade São Vicente 
de Paulo, Antônia Andrade, a contribuição realizada pela 
obra é fundamental para a sociedade, pois prepara cidadãos 
convictos e ativos que servem ao reino de Deus com alegria. 
“Vivemos para servir seguindo os ensinamentos de Jesus 
Cristo e de Maria e as crianças precisam ser amadas, prote-
gidas e ensinadas a viver e conviver neste mundo. A IAM faz 
isso com muita propriedade”, afirma Antônia.

Atualmente em São Luís, 300 pessoas participam como 
voluntários e assessores nesta obra. ■

Serviço
Para participar como voluntário ou informar-se sobre a obra 
da Infância e Adolescência Missionária, entre em contato nos 
seguintes números:

 • Rosângela Santos: (98) 98821-6682
 • Antônia Andrade: (98) 98163-9160
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Dom Gilberto, conhecido por sua capacidade administrativa e suavidade no trato com 
as pessoas, foi nomeado como Arcebispo de São Luís no dia 2 de junho de 2021, após o 
Papa Francisco aceitar a aposentadoria do então arcebispo dom José Belisário da Silva.

Com o lema episcopal “Venha o Teu Reino” (Mt 6,10), o arcebispo enfatiza que anunciar 
o evangelho é anunciar a pessoa de Jesus e neste um ano à frente da arquidiocese, dom 
Gilberto traduz como um tempo de conhecimento e escuta. Ações que ele tem cumprido 
in loco em cada paróquia. “Eu destaco essa minha caminhada a toda arquidiocese, todas 
as paróquias - com exceção de uma, que é a de Primeira Cruz, que eu ainda não consegui 
visitar, e algumas delas já fui até quatro, cinco vezes”, pontua.

Segundo o arcebispo, o trabalho de observação e escuta já foi executado em 80%. 
“Acredito que essa primeira fase está quase que sendo concluída”, diz. E completa: “O 
calendário para as visitas pastorais já foi oferecido pelas paróquias e aguardamos o re-
torno para executar o planejamento 2022”.

Ir até às paróquias, comunidades e aos fiéis tem contribuído para conhecer o univer-
so pastoral e entender quais os desafios. Ele alerta que é necessário incutir ainda mais 
a mentalidade de pertencimento e de manutenção, e que as famílias devem não só in-
centivar seus filhos, mas que trabalhem em suas casas para fazer fluir a vocação laical, 
religiosa e também a vocação ministerial, presbiteral.

Dom Gilberto pontua como desafios tanto aprofundar o exercício da fé, para aqueles 
que já estão congregados, quanto agregar novos cristãos. “É necessário que as paróquias, 
uma vez organizadas, atinjam essas pessoas que já são católicas. E um outro desafio é 
atingir os outros, aqueles que nem católicos são, oferecendo a proposta de Jesus para 
todos”, enfatiza.

Uma pesquisa do Datafolha aponta que, no Brasil, 50% daqueles que responderam ao 
questionamento se dizem católicos. No Maranhão, o índice de pessoas que se reconhecem 
católicos ultrapassa a média nacional é de 70%. Dom Pastana enfatiza que é necessário 
fortalecer o sentido de comunidade, de pertença, de tal modo que cada comunidade tenha 
uma espécie de coordenador articulado com a paróquia. Esta, por sua vez, articulada 
com a forania e esta com a arquidiocese.

Outro ponto que ele destaca é a importância de ter consciência dos desafios sociais. 
“Vivemos em um estado com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Temos 
esse desafio e o Evangelho tem que propor mudanças de vida que passam pela dimensão 
social e econômica”, frisa.

Troca de conhecimento e escuta:
é a avaliação feita por dom Gilberto Pastana nesse primeiro 

ano à frente da Arquidiocese de São Luís do Maranhão
Da redação

Caminho de dom Gilberto

Nascido em Boim (PA), em 29 de julho de 1956, foi ordenado sacerdote, em 27 de 
julho de 1985, na Paróquia Cristo Libertador de Santarém (PA). A ordenação dele 
como bispo aconteceu em 28 de outubro de 2005, na Catedral Nossa Senhora 
da Conceição, também em Santarém (PA). Foi na Diocese de Imperatriz (MA), 
que ele exerceu a função de bispo diocesano, em 13 de novembro de 2005. Onze 
anos depois foi nomeado bispo coadjutor para a Diocese de Crato (CE), em 18 de 
maio de 2016 e assumiu como bispo diocesano da Diocese de Crato (CE), em 28 
de dezembro do mesmo ano.
Dom Gilberto é diplomado em Filosofia, na Universidade Federal do Pará (1977) 
e no Instituto de Pastoral Regional-IPAR (1978-1982), além de ser diplomado 
em Teologia (1979-1982) no Instituto de Pastoral Regional-IPAR e ter mestrado 
em Teologia Espiritual, na Faculdade Teresianum, em Roma – Itália (1990-1992).

VISITA AD LIMINA

Em seu primeiro ano no arcebispado em São Luís, dom Gilberto, junto com outros bis-
pos do Regional Nordeste V, fez a visita ad limina, ou ad limina Apostolorum, que é a visita 
dos bispos diocesanos aos túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo, na Diocese de Roma.

Sobre estar com o Papa Francisco, dom Gilberto, descreveu como visitar o santo vivo. 
“O papa é uma expressão do amor de Deus. Lá, ele nos incentivou, abençoou, encorajou 
e todos nós saímos muito fortalecidos”, recorda. Sobre o último documento do papa, 
o Praedicate evangelium, o arcebispo afirma que a Igreja está exercitando o espírito de 
escutar e seguindo a mensagem do Santo Padre, dom Gilberto faz projeção para os pró-
ximos 10 anos. “A grande mensagem do papa para todos nós é isso: que possamos nos 
converter ao evangelho, à pessoa de Jesus e fazermos isso em comunidade, dentro da 
compreensão de uma Igreja unitária. E certamente se os católicos tomarem consciência 
dessa realidade, surgirão muitas paróquias, aparecerão vocações e nós, daqui a 10 anos, 
seremos uma Igreja muito mais viva”, conclui.■

Foto: Arquivo pessoal dom Gilberto Pastana

Foto: Ribamar Carvalho Foto: Afonso Barros

Foto: Leandro Santos

Foto: Afonso Barros

Foto: Arquivo Arquidiocesano

Foto: Raunyr dos Santos

Foto: Leandro Santos
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ENTREVISTA

Dom Gilberto Pastana está há um ano em exercício 
como Arcebispo de São Luís, a data do acolhimento 
pelo Papa Francisco foi em  2 de junho de 2021.

Em entrevista ao Jornal do Maranhão, fez uma ava-
liação deste primeiro ano à frente da Arquidiocese de 
São Luís do Maranhão, falou da importância da evan-
gelização dos católicos e da responsabilidade que cada 
católico tem perante a Igreja. Ele adiantou ainda que 
pretende levar a solenidade de Corpus Christi para o 
estádio Castelão.

Jornal do Maranhão - Dom Gilberto, em 18 de julho com-
pleta 1 ano da sua solenidade de posse como Arcebispo 
de São Luís. O que o senhor destaca como fundamental na 
construção do seu caminho vocacional?

A minha inserção nas paróquias e nas casas das reli-
giosas, a visita in loco e a conversa, inicialmente com o 
sacerdote e presbíteros e depois com as religiosas, está 
sendo de fundamental importância. Destaco também uma 
compreensão daquilo que nós somos e temos na Igreja aqui 
na arquidiocese de modo que eu já até partilhei com o con-
selho de presbíteros alguns dos levantamentos e conclusões 
que eu observo, a partir dessas visitas, desses contatos com 
aqueles que são meus primeiros colaboradores, que são os 
presbíteros. Então o que eu destaco, penso que essa minha 
visita, essa minha caminhada a toda arquidiocese, todas 
as paróquias - com exceção de uma, que é a de Primeira 
Cruz, que eu ainda não consegui visitar -, algumas delas até 
quatro, cinco vezes e comunidades também. O calendário 
para as visitas pastorais já foi oferecido pelas paróquias e 
aguardamos o retorno para executar o planejamento 2022.

Ao ser nomeado para a Arquidiocese de São Luís, assim 
como nas demais dioceses onde esteve, é realizada uma 
fase de observação e escuta. Essa fase já foi concluída?

Na arquidiocese nós devemos também constituir um 
conselho arquidiocesano, pastoral e também econômico 
já existe, então é preciso animá-lo e incluir outras pesso-
as para que ele seja quanto mais representativo, melhor. 
Então acredito que essa primeira fase está quase que sendo 
concluída.

Faça uma análise desse primeiro ano como arcebispo em 
São Luís.

Fiquei impressionado com a celebração de Santo Antônio 
(13/06), seja na capela de Santo Antônio (no Seminário), na 
Paróquia (no bairro Cohajap), seja na Paróquia do padre 
Bita ou em Juscelino.

Quais desafios o senhor encontrou? Diferenças nas pessoas, 
nos procedimentos? Ao que o senhor teve que se adequar?

Nós vivemos em uma arquidiocese de 1 milhão e 700 
mil pessoas e nós temos apenas 57 paróquias. Deveríamos 
ter ao menos 90 paróquias, então é claro que criar hoje uma 
paróquia não é fácil, há toda uma preparação: primeiro a 
consciência do que é uma paróquia, o sentido de pertença 
e essa pertença vem pelo envolvimento das pessoas, vem 
pelo envolvimento das lideranças

Nós temos paróquias que estão sobrevivendo, mas a 
consciência da manutenção ainda é muito pequena e fraca. 
Então é necessário que os católicos despertem para essa 
realidade e também o sentido de vocação.

Como sua experiência como bispo em Imperatriz (11 anos) 
auxiliou sua adaptação aqui na capital?

Primeiramente, no sentido de que os católicos precisam 
cada vez mais, sobretudo, compreender a dimensão do 
seu batismo. Temos muitas pessoas batizadas, mas temos 
muitos católicos que não têm uma inserção, não têm uma 
vivência eclesial, então vamos incentivar a formação e a 
fortificação das comunidades eclesiásticas.

Tenho investido, não somente como bispo, mas tam-
bém como padre. 

A Igreja Católica está vivenciando o Sínodo dos Bispos 2021-
2023. Como tem sido viver esse importante momento junto 
à Arquidiocese de São Luís?

É muito bom visitar as foranias e ver as pessoas envol-
vidas, as lideranças antigas, mas também as lideranças 
novas, isso é um dado importante também. É muito bom 
nós trabalharmos para o surgimento de lideranças. O bom 
líder forma outro líder, ele não concentra tudo nas suas 
mãos, mas ele divide tarefas, faz acontecer, ele favorece 
o surgimento de novas lideranças, então eu penso que o 
Sínodo vai ajudar essa Igreja aqui de São Luís, que já tem 
uma caminhada histórica e eclesial, afinal a São Luís aco-
lheu aqui um dos intereclesiais, eclesiais de base, então 

tem uma vivência, uma história, e é necessário dar con-
tinuidade mas com maior amplidão, chegando onde nós 
ainda não chegamos.

Como tem sido a participação das foranias, paróquias, 
comunidades e fiéis?

Uma paróquia, por exemplo, tem que ter “n” participa-
ções de comunidade, de pastorais. É importante que todas 
essas pastorais estejam articuladas para que elas represen-
tem, apesar de ser uma parte, o corpo e não apenas a parte, 
porque senão se desvincula e cria uma seita, uma separação.

Na hora das discussões, reflexões, é difícil as pessoas 
terem consciência de que elas estão ali em nome de co-
munidade, da pastoral e não em nome próprio. Trabalhar 
essa representação, falar em nome das pessoas, é muito 
importante não desvincular isso.

E como os fiéis, eu penso também que é necessário dar 
esse passo qualitativo de aprofundar o sentido da fé, com-
preender mais a Igreja, o que é a Igreja. Têm os fiéis que 
participam das celebrações, mas que nem sempre estão 
engajados na comunidade. Porém, têm outros fiéis católi-
cos que nem nas celebrações participam, são católicos que 
vêm na Semana Santa na Igreja e não vêm no Sábado de 
Aleluia da Ressurreição.

Recentemente o senhor e os demais bispos do Regional 
Nordeste V da CNBB realizaram a visita Ad Limina. O quão 
significativo foi a visita ocorrer durante esse momento de 
vivência do Sínodo?

O encontro foi muito produtivo! Ele nos incentivou, 
abençoou, encorajou e todos nós saímos muito fortaleci-
dos. E a gente percebe a presença testemunha do papa nas 
pessoas, na alegria das pessoas. Esse último documento 

do papa Praedicate evangelium, que é um documento que 
faz uma reforma na cúria romana e em todos os órgãos da 
Igreja para que eles sejam mais representativos dos bispos 
e das comunidades, a gente percebe, por exemplo, a forma 
como nós fizemos nosso encontro. Todos eles exercitando 
esse espírito de escutar mais, de mais partir das realida-
des das nossas igrejas particulares, do que simplesmente 
escutar o que eles têm a nos dizer. Mas, eles escutarem o 
que nós estamos fazendo e as dificuldades que nós esta-
mos tendo e a partir daí buscar luzes para responder a essa 
mesma realidade.

Qual o sentimento ao presidir a celebração da missa na 
Basílica de São João de Latrão? 

Nós éramos 11 bispos e um sentimento gratidão e ao 
mesmo tempo de compromisso e de renovação da nossa fé, 
estando ali na capela de São João que é dedicada a João Ba-
tista e a João Evangelista, tendo o exemplo da fidelidade que 
estes vocacionados do Senhor vivenciaram na sua missão.

E da audiência com o Santo Padre ocorrer exatamente 1 
ano após a sua nomeação como arcebispo de São Luís?

A vontade é de abraçá-lo, mas foi um abraço silencio-
so, com todo calor e alegria, solidariedade do povo do 
Maranhão. 

Qual a mensagem que o Papa Francisco deixou aos bispos 
para ser compartilhada com os católicos?

A grande preocupação do Papa Francisco é a evangeliza-
ção. Que todos nós possamos seguir, abraçar, Jesus Cristo. 
E a gente só pode fazer isso em comunidade, vivendo em 
pequenas comunidades. Como o que nós fizemos aqui em 
São Luís, o encontro das famílias (13/06), deve e deverá 
enriquecer muito a vida das famílias, mas essas famílias 

ainda são famílias de sangue, é preciso, a partir daí, ir para 
as comunidades para vivenciar essa família de fé. Então 
a grande mensagem do papa para todos nós é isso: que 
possamos nos converter ao evangelho, à pessoa de Jesus e 
fazermos isso em comunidade.

A Igreja tem se modernizado cada vez mais, principalmente 
impulsionada pela pandemia: redes sociais, lives, além da 
rede católica tradicional de Rádio,TV e jornal. Como o senhor 
analisa a utilização dessas ferramentas?

Tenho sempre insistido com todas as pastorais que é 
muito importante que todos nós respondamos essas três 
perguntas: o que é a nossa pastoral, o que nós fazemos e 
o que é a nossa área de abrangência. Essas perguntas são 
fundamentais Respondidas então, vamos articular. E os 
meios ajudam muito. Por exemplo, na solenidade de Corpus 
Christi, muitas pessoas fizeram o tríduo a partir do apli-
cativo, mas foram impressos livros para aqueles que não 
têm acesso à Internet, mas muitas pessoas fizeram pelas 
redes, sem falar na quantidade que recebemos de fotos das 
famílias rezando. Esse é um registro que fica no coração e 
na memória. Então nós devemos, como Igreja, aproveitar 
bem esses meios para chegar a todas as pessoas. 

Depois desse 1 ano de sua chegada, quais são os planos 
para a gestão da arquidiocese numa projeção de 10 anos?

Penso que nós temos que fazer crescer a experiência, o 
seguimento de Jesus, as crenças da vida cristã em pequenas 
comunidades. E tudo isso dentro de uma comunidade, den-
tro da compreensão de uma Igreja unitária. E certamente 
os católicos, tomando consciência dessa realidade, surgirão 
muitas paróquias, aparecerão vocações e nós, daqui a 10 
anos, seremos uma Igreja muito mais viva.

Após 2 anos sem a presença do grande público na cele-
bração de Corpus Christi, grande manifestação de fé dos 
católicos, em 2022 a celebração voltou a ser presencial e 
com participação dos fiéis na missa e procissão, além do 
tríduo de preparação. Como se sente ao “estrear” aqui na 
arquidiocese com essa retomada presencial?

Estou animado por causa da animação do povo também. 
São pouquíssimas as paróquias que ainda não estão arti-
culadas. Mas me impressionou muito ao visitar a Paróquia 
de Nossa Senhora de Fátima, na Vila Luizão. A alegria, 
motivação e o desejo de o povo participar. Lá, eles me in-
formaram que tinham 9 ônibus para participar do Corpus 
Christi. Coloquei a informação nas redes sociais, comuni-
cando às paróquias e o número de ônibus foi aumentando 
até chegar a 55. Isso mostra o desejo de participação e da 
organização que vem das comunidades, do povo. 

Corpus Christi é a solenidade mais importante da co-
munidade católica, depois da Páscoa e do Natal, porque é 
o dia em que nós levamos a Eucaristia para a rua, é o dia 
em que nós carregamos o Santo dos Santos, é o dia em que 
manifestamos publicamente nossa fé, apesar de algumas 
incoerências, mas a gente está tentando melhorar. Então 
é a expressão da unidade. Nossa intenção é que em 2025 
nós lotarmos o Castelão com 40 mil católicos! Tem que 
pensar alto, pensar na possibilidade de expressar cada vez 
melhor a nossa fé.

Uma pesquisa do Datafolha de 2019 registra que 50% dos 
brasileiros se dizem católicos. Quais os planos da Igreja 
Católica para os próximos anos de modo a congregar mais 
fiéis e manter os que já estão na fé? É mais difícil nos tem-
pos atuais? Porque ainda tem os que se dizem sem religião.

Aqui no Maranhão estamos acima dessa média, somos 
70%. Mas isso não nos deve deixar na zona de conforto. É 
necessário acompanhar os que estão participando, porque 
isso aí são católicos de estatísticas. Temos uma pesquisa 
que mostra que os que participam mesmo, de ir à missa 
todo domingo é em torno de 10% a 12%. Então é claro que 
estes aí temos que manter, mas temos que favorecer aos 
outros e por isso a gente tem que compreender o que está 
acontecendo. São nossos horários? Eles são insuficientes? 
Precisamos oferecer outros horários? Eu acredito que tem 
católico que mora no bairro e não sabe onde é a Igreja, en-
tão essa aproximação, somos nós os responsáveis, temos 
que ir atrás, eu penso que, como São Paulo, primeiro evan-
gelizando judeus, então primeiro temos que evangelizar 
os católicos, sem fechar as portas para ninguém é claro, a 
porta tem que estar aberta, mas em primeiro lugar temos 
que chamar os católicos: olha vocês têm que se identificar, 
têm que mostrar o que vocês são e depois, claro, ir atrás dos 
outros. Se nós atingirmos 50% ou passarmos da participa-
ção dos 12% para 24%, isso significa crescer em todos os 
sentidos: de grupos, pastorais e de comunidades. ■

Confira a entrevista completa no site www.arquidiocesedesaoluis.org

Dom Gilberto Pastana durante a entrevista à 
redação do Jornal do Maranhão. Foto: Talita Dias
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Processo Sinodal nas paróquias e comunidades da 
Arquidiocese de São Luís

A Arquidiocese de São Luís está percorrendo o caminho sinodal 
desde abril de 2021, a fim de preparar as paróquias e comunidades a 
ouvirem o povo de Deus, como o Papa Francisco orientou com o grande 
convite do Sínodo “nos coloquemos à escuta do Espírito Santo que, como 
o vento, sopra onde quer; ouves o seu ruído, mas não sabes de onde 
vem, nem para onde vai (Jo 3, 8)”. O processo iniciou com a articulação 
da equipe arquidiocesana, formação, preparação dos encontros, pro-
cesso sinodal nas foranias e agora, com a realização da escuta sinodal 
nas paróquias e comunidades. 

Após a preparação para o Sínodo em cada forania da Arquidiocese 
de São Luís, as paróquias vivem intensamente os encontros de escuta 
sinodal. Os encontros iniciam com a missa de abertura e seguem com 
a vivência sinodal para todos os paroquianos, por meio de formação, 
espiritualidade, partilha e escuta. 

A escuta realizada nas paróquias tem sido supervisionada pela 
Coordenação Paroquial para o Sínodo e acompanhada pela equipe de 
trabalho composta por pessoas de toda a paróquia. O encontro inicia 
com espiritualidade através da entrada dos elementos da escuta e, 
logo após, os participantes são divididos em grupos para a conclusão 
do diálogo sobre a realidade sinodal na Arquidiocese de São Luís.

A vivência sinodal já está alcançando as comunidades também. 
Em cada dia, uma das comunidades que faz parte a paróquia, recebe 
a equipe de trabalho do Sínodo para escutar os fiéis sobre a caminhada 
da Igreja na Arquidiocese de São Luís.

O chamado para participar do Sínodo foi bem acolhido pelos paro-
quianos que compareceram em bom número nos dias de escuta. Em 
comunhão com toda a Igreja, as experiências nesse processo e as res-
postas do povo de Deus, serão reunidas em documentos e entregues 
na Conferência Episcopal Nacional e, posteriormente, encaminhadas 
à Santa Sé. A fase final do Sínodo ocorrerá em outubro de 2023, em 
Roma, Itália, quando o Papa Francisco se reunirá com os bispos e de-
mais representantes.

Confira as paróquias e comunidades que já realizaram atividades 
relacionadas ao Processo Sinodal:

 ✦ Paróquia Sagrada Família, sediada no bairro do Maiobão, no muni-
cípio de Paço do Lumiar (MA), realizou a Missa de Abertura do Pro-
cesso Sinodal paroquial. Aconteceu também a preparação sinodal 
da Comunidade São Francisco, pertencente à paróquia.

 ✦ Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cohab, realizou 
a missa de abertura da vivência sinodal. As Comunidades São João 
Paulo II e Nossa Senhora das Graças, pertencentes à paróquia, já 
realizaram o encontro sinodal.

 ✦ Escuta do Sínodo nas comunidades da Paróquia São Raimundo 
Nonato, bairro São Raimundo.

 ✦ Escuta sinodal na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, bairro João 
de Deus.

 ✦ Paróquia Nossa Senhora do Carmo, bairro Lima Verde, realizou 
abertura do Processo Sinodal.

 ✦ Paróquia São João Batista, bairro Vinhais Velho, realiza formação 
sobre sinodalidade

 ✦ Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Cohafuma, inicia o processo 
sinodal a nível paroquiano.

 ✦ Paróquia Nossa Senhora da Luz, do município Paço do Lumiar (MA), 
inicia programação de Escutas Sinodais nas Comunidades.

 ✦ Paróquia Santa Paulina, bairro Residencial Pinheiros, realiza ativi-
dades sinodais.

 ✦ Paróquia Sant’Ana, bairro Angelim, celebra a Missa de Abertura do 
Processo Sinodal, realiza formação sobre a sinodalidade e inicia a 
escuta sinodal paroquial.

 ✦ Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Moropóia em São José de 
Ribamar (MA), realiza Escuta Sinodal. Comunidade do Sítio Apicum 
e Comunidade São Francisco, pertencentes à paróquia, já vivencia-
ram o processo sinodal. 

 ✦ Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Paranã em Paço do 
Lumiar (MA), participa da Formação da Escuta Sinodal.

 ✦ Paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Icatu (MA), 
realiza a Escuta Sinodal Paroquial.

 ✦ Santuário São José de Ribamar celebra Santa Missa de Abertura 

Paroquial da Vivência Sinodal.
 ✦ Paróquia Nossa Senhora da Conceição, bairro Anil, realiza a escuta 
sinodal nas comunidades.

 ✦ Comunidade Jesus O Bom Pastor, no bairro do Renascença, per-
tencente à Paróquia São Francisco de Assis.

 ✦ A Paróquia Santo Antônio, no município de Presidente Juscelino 
(MA), realiza escuta sinodal.

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, bairro Lima Verde, realiza 
abertura do Processo Sinodal. 
Foto: Pascom N. Sra. do Carmo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Icatu 
(MA), realiza a Escuta Sinodal Paroquial. 

Foto: Pascom N. Sra. da Conceição

Comunidade São João Batista e Menino Jesus, em Paço do 
Lumiar (MA), realiza escuta sinodal. 

Foto: Pascom N. Sra. da Luz

Santuário São José de Ribamar (MA) realiza a escuta sinodal. 
Foto: Pascom Santuário São José de Ribamar

PALAVRA DO PAPA

Bispos do Maranhão 
visitam o Papa

Professor Mario Cella

Prezados leitores, desta vez, não selecio-
nei algum recente pronunciamento do Papa 
Francisco, como faço todo mês. Acho neces-
sário e oportuno registrar a Visita ad Limina 
dos bispos do Maranhão realizada no dia 2 
de junho passado.

A Visita ad limina, é uma antiga tradição da 
Igreja Católica. Os bispos do mundo inteiro, 
a cada cinco anos, realizam uma verdadeira 
peregrinação denominada de Visita ad limina 
Apostolorum, do latim, e significa visita no 
limiar, nos limites, nas Basílicas dos Após-
tolos Pedro e Paulo. Os bispos que dirigem as 
dioceses vão para rezar e renovar sua fé junto 
aos túmulos dos Apóstolos conservados na 
Cidade de Roma.

Nesta visita são previstos contatos com os 
vários Dicastérios (Ministérios) da Santa Sé 
que tratam de assuntos especiais e ao bom 
governo das dioceses.

Mas o ponto alto da visita é, sem dúvida 
alguma, o encontro dos bispos com o Santo 
Padre. Os bispos, que formam o grupo visi-
tante, presenteiam o Santo Padre com lem-
branças de objetos regionais ou de edições 
raras de livros particularmente importantes.

Apresentado ao Papa o Relatório sobre as 
atividades pastorais das dioceses, iniciam 
uma troca de ideias. Este é o momento de 
apresentar alguns pontos de particular im-
portância para a Igreja e para o povo. O Papa 
ouve atentamente, comunicando suas suges-
tões e conselhos. Desta forma a visita ad Limi-
na, para as Igrejas diocesanas é uma ocasião 
extraordinária que consolida os vínculos da 
fé, da comunhão e da disciplina na Igreja 
Católica.

Informa o Vaticans News que o pontífice, 
durante o encontro com os bispos do Mara-
nhão quis saber sobre as questões das comu-
nidades indígenas, os povos tradicionais, as 
comunidades de pescadores e das quebradei-
ras de coco, além de outros problemas sociais 
e religiosos no Maranhão.

O bispo de Carolina, depois do encontro, 
assim se expressou: “Ele (Papa Francisco) nos 
recebeu com grande cordialidade (...) tem um 
apreço muito grande por cada um de nós e 
por todo o nosso povo. Toda resposta que ele 
nos dava era sempre com muita sinceridade e 
serenidade”, concluiu dom Francisco Lima. ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

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

https://caminhosinodal.blogspot.com/2022/05/comunidade-sao-francisco-da-paroquia-do.html
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Bandeirinhas
Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

1  https://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0626-1.pdf

O período das festas juninas – e atualmente também 
“julinas” – é marcado, sobretudo no nordeste, e particular-
mente no Maranhão, pelas festas tradicionais do bumba-
-meu-boi, do tambor de crioula, da quadrilha, das danças 
portuguesas e de inúmeras outras formas de manifestação 
da cultura popular. Mesmo que em outros estados essas 
manifestações difiram em seus formatos, há algo muito 
comum que marca os espaços dessas festas: a presença das 
bandeirinhas penduradas sobre os arraiais e também em 
outros pontos das cidades.

Há um charme inegável nesse ornamento, desde os mais 
simples formatos pendurados nas portas das casas para as 
brincadeiras nas ruas dos bairros até os grandes mosaicos que 
formam imagens, letreiros e figuras, redefinindo a paisagem 
urbana dos centros turísticos. O fato é que a presença das 
bandeirinhas comunica uma alteração de tempo e de espaço. 
De tempo, pois já não são os dias ordinários e rotineiros, mas 
sim, o período festivo de devoção aos santos, de alegria, de 
retomada das tradições e de costumes, de pagar a promessa 
e de se encantar pelas riquezas culturais do nosso povo. De 
espaço, pois aqueles lugares sob as sombras das bandeiras 
já não são apenas ruas e praças, são lugares revestidos por 
uma aura de festa, de sagrado, de acolhida, são lugares para 
os quais devemos rumar e não apenas passar por eles. São 

espaços de encontro, espaços de comunicação.
Portanto, as bandeirinhas redefinem a percepção e o uso 

das cidades, tudo isso num contexto híbrido de visibilidade 
desses lugares. Pois não apenas os transeuntes interagem 
presencialmente nesses espaços como também constroem 
suas enunciações imagéticas por meio do compartilhamento 
de fotos e vídeos nas redes sociais digitais. Fotografar as/nas 
bandeirinhas é agenda quase obrigatória. Compartilhar es-
sas imagens, idem. A rede visual Instagram é, certamente, 
das que mais recebe o fluxo de imagens cotidianas. Tanto 
que dela surge o neologismo “instagramável” para defi-
nir – grosso modo – como as ações no mundo não virtual 
são transformadas em ações voltadas para o Instagram. 
Esse modo de vida pode ser compreendido na perspectiva 
do mundo-mosaico definido por Vilém Flusser como um 
viver, valorar e agir em função de fotografias, um ciclo de 
combinações e recombinações constantes de experiências 
através da imagem.1

Assim, às bandeirinhas são atribuídas, cada vez mais, 
funções comunicantes. A presença delas são sinais de rup-
tura do tempo-espaço cotidiano. Sua ausência, também. 
Logo elas não estarão mais sobre nossas cabeças e nem suas 
imagens diante dos nossos olhos. E talvez possamos ver 
outras bandeiras. ■ Imagem: Freepik

JANELA TEOLÓGICA

João: visão geral dos 
capítulos 11 – 21
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário  de Nossa Senhora de Nazaré

Nesta edição do Jornal do Maranhão vamos completar 
a visão geral do Evangelho de João apresentando os capí-
tulos 11 a 21.

O capítulo 11 conta o retorno de Jesus a Jerusalém para 
ressuscitar Lázaro (1-44) e a sucessiva condenação de Jesus 
anunciada por Caifás diante do Sinédrio (45-57). Jesus se 
retira no deserto enquanto se aproxima a Páscoa. Isso é 
próprio de João. 

O capítulo 12 está em continuidade de tempo e lugar 
com o capítulo anterior e narra a unção de Betânia (1-11), 
o ingresso messiânico de Jesus em Jerusalém (12-19), o 
encontro com alguns gregos e a revelação celeste (20-36) e 
se fecha com uma espécie de sumário que sugere o sentido 
de tudo o que aconteceu nos primeiros 12 capítulos (37-50). 
Os sinóticos conhecem a unção de Betânia e o ingresso em 
Jerusalém. 

O capítulo 13 inicia uma seção até o capítulo 20, que não 
terá mais mudança de lugar, senão da sala da última ceia ao 
Getsêmani, ao Calvário e ao sepulcro. Tudo durante a festa 
da Páscoa. O lava-pés (1-20) é seguido pela designação do 
traidor e as primeiras palavras do discurso de despedida (21-
38). Aqui começa o livro da Glória, em continuidade com o 
livro dos Sinais (1-11). Os sinóticos reportam a última ceia, 
com interesses diferentes, o anúncio da traição e da negação. 

O capítulo 14 é dedicado a um discurso de despedida 
que inicia com uma palavra de consolação, prossegue com a 
promessa do Paráclito e termina com o convite para deixar 
o lugar onde se encontram. Cena de João.

O capítulo 15 continua o discurso de Jesus e começa 
com a Parábola da Videira e dos Ramos (1-8) e retoma as 
recomendações de Jesus sobre o amor entre os discípulos e 
diante do ódio do mundo (9-25). Só em João. 

O capítulo 16 continua o anterior sobre o tema da per-
seguição e da intervenção futura do Paráclito. Jesus fala 
também da sua vitória sobre o mundo. 

No capítulo 17 Jesus conclui seu discurso aos discípulos, 
dirigindo ao Pai o mais longo discurso, conhecido como 
“oração sacerdotal”, no qual Jesus pede a glorificação do 
Filho e do Pai, a vida para os homens e mulheres e a unidade 
de todos no Pai e no Filho. Não há paralelo nos sinóticos. 

O capítulo 18 inicia o conto da Paixão de Jesus: a prisão 
no jardim (1-11), o interrogatório do sumo sacerdote e a ne-
gação de Pedro (12-27), a primeira parte do processo diante 
de Pilatos (28-40). Os sinóticos conhecem praticamente 
todos os episódios narrados por João, mas há particulares 
próprios de João, como a intervenção de um outro discípulo 
e muitas falas com Pilatos.

O capítulo 19 conclui o encontro com Pilatos (1-16), ao 
qual seguem os fatos da crucificação (17-37) e da sepultura 
(38-42). Aqui continua a proximidade com os Sinóticos que 
não conhecem, porém, o diálogo com Pilatos, as cenas da 
agonia e da verificação da morte de Jesus. 

O capítulo 20 é dedicado aos contos da ressurreição: 
cenas junto ao sepulcro (1-18) e aparições de Jesus (19-31). 
Os sinóticos só não conhecem a cena com Tomé.

O capítulo 21 acontece junto a Tiberíades. Jesus ressus-
citado aparece a sete discípulos (terceira aparição - Jo 1-14), 
depois dialoga com Pedro sobre a sua missão e seu futuro, 
assim como sobre o discípulo amado. ■
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ESPAÇO CATEQUESE

Critérios e itinerários para a instituição 
do ministério do catequista
Josenilton Salazar, da Comissão Arquidiocesana de Catequese

Em atenção ao pedido do Papa Francisco, no Motu Próprio 
Antiquum Ministerium, com o qual ele institui o Ministé-
rio de Catequista, a Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), publica um importante 
documento que traz os critérios e itine-
rários para a instituição deste ministério 
eclesial.

Com o documento Critérios e itine-
rários para a instituição do Ministério do 
Catequista, as dioceses conseguirão tra-
çar roteiros formativos para formalizar 
um ministério tão antigo, como nos diz 
o Papa Francisco, mas também muito 
instável pelas várias “intempéries pas-
torais”. Sim, o ministério de catequista 
em nossas comunidades eclesiais, ainda 
que muito importante e necessário, nem 
sempre foi visto como algo essencial para 
a formação e, por que não dizer, cons-
trução da fé daqueles que buscam seguir 
o Cristo nas várias realidades de nosso 
mundo atual, a partir de uma catequese 
querigmática e mistagógica, numa relação íntima com a 
comunidade eclesial missionária e celebrativa.

É necessário que nossas comunidades eclesiais, voltando-
-se para esta ação evangelizadora – catequese mistagógica 
–, possam favorecer aos catequistas, grandes propagadores 
da fé e formadores de nossa gente, uma estabilidade no ser 
Igreja com o qual aproximamos todos que têm a necessidade 
do Cristo, do seu verdadeiro ideal de vida.

É necessário que o convite sempre atual de Cristo – “Vin-
de a mim, todos vós que estais cansados e fatigados e eu 

vos darei descanso” (Mt 11,28) – seja também oferecido 
àqueles que, mesmo tendo sido evangelizados e tornados 
evangelizadores e anunciam de várias formas o Cristo na 

Comunidade de Irmãos, possam per-
ceber que também eles são chamados 
sempre e constantemente a participarem 
da comunhão trinitária na comunidade 
eclesial onde vivem.

A CNBB quer oferecer “uma formação 
em estilo catecumenal também para os 
catequistas, para que este possa migrar 
do ‘modo de fazer’ para o ‘modo de ser’, 
pois também estes são vocacionados e 
assim possam perceber que nenhuma 
vocação se encerra no chamado”, como 
nos relata o documento.

O Papa Francisco pede que “aqueles 
que se aproximam deste ministério re-
cebam a formação bíblica, teológica, pas-
toral e pedagógica” (AtM, 8.), e o docu-
mento da CNBB, enfatiza que também é 
necessário ter atenção para o discipulado 

como resposta a Deus, a partir da dinâmica do encontro 
que redireciona toda a vida daqueles que buscam caminhar 
com Ele.

Assim, orientamos para que o documento Critérios e Iti-
nerários para a instituição do Ministério do Catequista seja de-
gustado, refletido, ruminado e, a partir dele, seja construída 
ou implementada a cultura da formação consistente para 
os nossos catequistas a fim de que a missão evangelizadora 
possa contar com vocacionados esclarecidos e conscientes 
de sua missão. ■

É necessário que o convite 
sempre atual de Cristo – 
“Vinde a mim, todos vós 

que estais cansados e 
fatigados e eu vos darei 
descanso” (Mt 11,28) – 
seja também oferecido 

àqueles que, mesmo tendo 
sido evangelizados [...]
possam perceber que 

também eles são chamados 
sempre e constantemente a 
participarem da comunhão 

trinitária na comunidade 
eclesial onde vivem.
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Feliz Corpus Christi!
O povo de Deus se reúne cheio de entusiasmo para expressar a fé na Eucaristia após dois anos de alterações na solenidade 
Da redação

Após dois anos de pandemia, com as atividades eclesiais 
de modo remoto, a Arquidiocese de São Luís volta a celebrar 
a solenidade completa de Corpus Christi com missa e procis-
são luminosa presenciais, sem restrições ao público. Com 
o tema: “Comunhão, participação e missão” e o lema: “Que 
todos sejam um” (Jo 17,20), a Solenidade de Corpus Christi 
ocorreu no dia 16 de junho. A programação iniciou às 15h, 
no estádio municipal Nhozinho Santos (Vila Passos), com 
a concentração, acolhida e confissão dos fiéis. Foram cerca 
de 68 ônibus de diferentes caravanas, pertencentes às dez 
foranias e 57 paróquias que compõem a arquidiocese, autori-
dades políticas, sacerdotes e ministros, com uma estimativa 
de 8 mil pessoas. Ainda na concentração, o helicóptero do 
Centro Tático Aéreo (CTA) surgiu para a surpresa do públi-
co com uma chuva de pétalas sobre o estádio, emocionando 
todos os presentes.

A solenidade seguiu com celebração da Santa Missa pre-
sidida pelo arcebispo dom Gilberto Pastana e concelebrada 
pelos padres, diáconos e ministros extraordinários da sagra-
da comunhão de toda a arquidiocese. É a primeira vez que 
dom Gilberto celebra Corpus Christi na Arquidiocese de São 
Luís e em entrevista ao Jornal do Maranhão desta edição, ele 

falou sobre as comemorações em honra ao Corpo e Sangue de 
Cristo que começaram com o tríduo nas famílias, alcançando 
aqueles que se distanciaram das atividades da Igreja, depois 
realizado nas comunidades e paróquias. “Corpus Christi não 
é um evento apenas, ele é um projeto missionário, porque ele 
tem o antes, durante e o depois. Por isso elaboramos e unimos 
os principais responsáveis para favorecer esse caminhar”, 
explica o arcebispo.

Frei Romário Brandão, da Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, do município de São Benedito, relatou sobre os mo-
mentos prévios de envolvimento dos fiéis para essa grande 
solenidade. Toda a paróquia vivenciou o tríduo de prepara-
ção, com a oração nas famílias, no segundo dia abriu todas 
as capelas para oração e no último dia os fiéis se reuniram 
na Igreja matriz. “Foi um momento forte de oração, em que 
os paroquianos gostaram muito da iniciativa do arcebispo. 
Distribuímos as cartilhas de oração para as famílias e pude 
testemunhar a alegria de cada uma delas em rezarem juntas”, 
completou Frei Romário. 

Após a Missa, com a renovação das promessas do batismo, 
ocorreu um momento especial: as luzes do estádio foram 
desligadas e todos os fiéis acenderam as suas velas, em oração 

do Credo, deu-se início a procissão luminosa com a saída do 
Nhozinho Santos e chegada na Catedral Metropolitana de 
São Luís. Durante o percurso houve três paradas destinadas à 
benção do Santíssimo: a primeira na Igreja São João, a segun-
da na Igreja do Carmo e a última na Igreja Nossa Senhora da 
Vitória (Catedral). A procissão foi entusiasmada pela equipe de 
animação, que estava em trios, através de louvores e oração. 
Allan Roberth Vieira, coordenador da equipe de animação, 
falou da alegria em expressar publicamente a fé católica na 
Eucaristia: “É uma felicidade muito grande estar de volta com 
a festa de Corpus Christi! Este ano, de forma especial, prepa-
ramos tudo com muito carinho e zelo”, compartilha Allan.

Além da expressão de fé do povo de Deus pela Eucaristia, 
com a tradicional procissão do Santíssimo Sacramento pelas 
ruas de São Luís, a solenidade é a oportunidade de reunir 
toda a igreja, compondo uma grande celebração de exaltação 
a Deus e confraternização. “É uma emoção muito grande 
retornar a essa grande festa, que para nós católicos, tem um 
grande significado: louvar a agradecer esse Deus através da 
Santa Eucaristia. E a Paróquia São Cristovão se alegra em 
poder participar desse momento único”, relato de Luziene, 
fiel da Paróquia São Cristovão. ■

Celebração Eucarística no estádio Nhozinho 
Santos. Foto: Roberta Dutra

Procissão de entrada.
Foto: Roberta Dutra

Oração Eucarística na Missa em honra a 
Corpus Christi. Foto: Afonso Barros

Chegada da procissão na Catedral, última 
parada. Foto: Afonso Barros

Procissão de Corpus Christi percorre as ruas 
do Centro de São Luís. Foto: Afonso Barros

Dom Gilberto Pastana em oração ao Santíssimo 
Sacramento durante a procissão. Foto: Afonso Barros

Momento sublime da renovação das promessas 
do batismo. Foto: Afonso Barros

Acólitos se concentram pra dar início à celebração.
Foto: Roberta Dutra

Fiéis se confessam antes da celebração.
Foto: Roberta Dutra

Sacerdotes, diáconos, ministros e fiéis lotam o 
estádio de Nhozinho Santos. Foto: Roberta Dutra
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TIRA-GOSTO

Escrevendo o nada
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

Animal que fala, animal que ri: duas definições curtas 
e corretas do sujeito humano.

É impossível dizer quando foi que o ser humano deu o 
primeiro sinal de riso sobre o mundo. Também se ignora 
a caverna em que o hominídeo emitiu o primeiro “aiar”, o 
primeiro sopro de palavra, a sílaba primeira, a partir do 
que descobrisse que nele nascia a humanidade.

Palavra e riso, dizer e distorcer: eis, de uma vez só, um 
duplo aspecto da inteligência humana. Refiro-me às múl-
tiplas variações do humor: o simples gracejo, a troça, a 
galhofa, o chiste, a ironia, a sátira, a paródia, o sarcasmo, 
até o pobre trocadilho.

Talvez por isso, o maior prazer da leitura esteja nas mais 
variadas manifestações de humor que encontramos nos 
melhores livros. Mesmo em frente a escritores sombrios, 
dá pra desconfiar que eles estão é rindo da cara da 
gente. Por exemplo, Dostoiévski e Kafka, ou, 
se quiserem, Mary Shelley e Bram Stoker. 
Tomemos O processo ou A metamorfose, 
de Kafka: não se pode levar a sério 
– isto é, às últimas consequências 
– o que está naqueles textos. Ou o 
nosso Machado de Assis: a crítica já nos 
ensinou a conveniente leitura das Me-
mórias póstumas de Brás Cubas, do 
Quincas Borba, do Dom Casmurro. 
Já nem falo dos contos dos Papéis 
avulsos, dos quais pode destacar-se 
O Alienista, se isso não significa negar 
o valor das outras histórias curtas que lá se encontram. 
Machado é um gozador dos melhores: provoca o riso de 
chicote na mão.  

Creio que nenhum leitor habitual esquecerá quando e 
como se deu o seu primeiro encontro com o mundo alegre 
da escrita literária.  

De minha parte, senti que estava realmente alfabetizado 
quando, no livro de leitura da 4ª série do primário (o tal 
ensino fundamental de hoje, que não se sabe o que ensina 
nem o que fundamenta), me diverti com O Reformador do 
Mundo, uma das histórias de Monteiro Lobato.  Américo 
Pisca-Pisca (dá pra esquecer esse nome?) vivia reclamando 
que jabuticaba nascia de uma árvore, enquanto jerimum 
dava em ramas, pelo chão. Estava errado. Era preciso cor-
rigir a natureza. Mas foi só tirar um cochilo à sombra de 
uma jabuticabeira, que o reformista se persuadiu que tudo 
estava certo, certinho da silva, do jeito que Deus criou: uma 
jabuticaba lhe caiu no nariz. E se fosse um jerimum? 

Dando-se o nome certo às coisas certas, não há litera-
tura triste. E do riso do divertimento passa-se ao riso da 
cumplicidade. 

Mas... quando se trata de um livro ruim, mal escrito, só 
folhas prensadas, no qual até as letras se envergonham do 
papel em que se exibem? Aí o riso estanca no divertimento. 
E o divertimento volta-se do leitor contra o autor.  

Reencontrei-me por estes dias com o Pai dos satiristas 
latinos, o velho Horácio (Quinto Horácio Flaco: Flaco, e não 
fraco, que de fraco ele não tinha nada!). O livro velho caiu 

quando eu espanava uma estante também velha. Foi como 
uma ordem: “Abre-me! Mata a saudade!”. Por pressa ou pre-
guiça, folheei a primeira de suas Sátiras, na qual Horácio dá 
uma lapadinha sutil nos costados de Lucílio, “poeta vicioso, 
capaz de ditar duzentos versos apoiando-se em um único 
pé – stans pede in uno –, e em uma hora apenas”. Pasmem! 

Invejável fecundidade. Ou não? Não: o que Lucílio es-
crevia em pé não se podia ler sentado. Tempo perdido do 
autor, tempo perdido do leitor. Papel e tinta desbaratados. 

Eu me diverti. A mensagem me chegava muito oportuna, 
e eu explico por quê: sobre a mesa onde rabisco estas linhas, 
tenho seis blocos de papel impresso, ditos livros – e livros 
de poesia! – assinados por gente que, piamente, se acredita 
e gosta de ser chamada de poeta.  

Wilson Martins observa que é preciso 
louvar os poetastros. Quando, 

por vaidade, vacuidade, in-
genuidade ou santa igno-
rância, eles (e elas, faça-

mos justiça às feministas), 
pretendem pompear de grandes 
poetas, ainda assim estão a cele-
brar o alto valor da poesia.  

Sejamos condescentes, en-
tão. Dizer uma palavra cortês 

a tais figuras é fazer cócegas no 
pelo de um gatinho bonitinho. 

Mas não exageremos. Há mais de 300 anos, 
advertia Boileau, discípulo de Horácio: “Um bestalhão tem 
sempre outro bestalhão que o admira”. Por essa razão... haja 
academias, clubes do elogio mútuo, aguente-se o estarda-
lhaço do lançamento de “obras”, elogiadas como se estives-
sem isentas de crítica, quando é fácil ver, sem esforço, que 
estão abaixo da crítica.  

Poesia é “emoção recolhida em silêncio”. E silêncio não 
é mais produto fácil de se encontrar no mercado. Em qual-
quer tempo, poeta é uma bênção, um dom de Deus a um 
povo, a um país. Algo raro, e tem os seus custos. “Os deuses 
vendem quando dão”: quem escreveu isso sabia o que di-
zia e por que o dizia. Hoje, é cada vez maior o número dos 
que sentem um prazer enorme em decretar o black-out das 
consciências lúcidas, e se orgulham de inundar as men-
tes nas enxurradas do mau gosto, do vulgar, do chulo, do 
bestial. Onde encontrar lugar para a criação poética num 
mundo em marcha célere para a aniquilação do humano, 
na sociedade daqueles cujus deus venter est, na qual o baixo 
ventre toma o lugar do intelecto, mundo da palavra desmo-
netizada e da língua envergonhada? Estamos em pleno mar 
de exibicionismos, de selfies, de self-idolatrias estrepitosas, 
de strip-teases imbecis na mais pública das praças públicas, 
que é a Internet.

Tinha razão Umberto Eco: “A TV já havia colocado o 
‘idiota da aldeia’ em uma posição em que ele se sentia su-
perior. [...] A Internet o promoveu a portador da verdade. 
[...] Os imbecis, que eram imediatamente calados, agora 
têm direito à palavra tanto quanto um Prêmio Nobel”. ■ 
       Imagem: Adobe Stock / Daria Ustiugova

EM CARTAZ

Doutor Estranho no 
Multiverso da Loucura
Novos heróis, enredo bom, com um 
pouco de The Walking Dead no final!
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Divulgação / Marvel Studios

O filme continua os eventos pós Vingadores Ultimato e 
também segue o enredo maior que incluía as séries Marvel 
do streaming da Disney: Wanda Vision e Loki, principal-
mente a primeira.

Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbat-
ch, precisa ajudar uma garota perseguida multiversalmente 
por uma terrível inimiga, que já foi aliada. A película traz 
muitas cenas de ação, ligações com outros universos e per-
sonagens da Marvel, bem como o sarcasmo conhecido do 
protagonista que, entre outras coisas, busca pacificar seu 
coração apaixonado. Entre os temas interessantes, destaco: 
amizade; luto e perda; fazer a coisa certa apesar dos riscos 
pessoais. Há duas cenas pós-créditos. A primeira é formi-
dável, a segunda é de dar raiva e sorrir, ao mesmo tempo!

No elenco temos também: Elizabeth Olsen (Feiticeira 
Escarlate); Benedict Wong (Wong); Xochitl Gomez (Miss 
América); Rachel McAdams (Christine); Patrick Stewart 

(Professor Xavier)... 

Serviço:
Diretor: Sam Raimi
Gênero: Ação, fantasia, aventura, 
super-heróis
Duração: 2h06m
Lançamento: 5 de maio de 2022

Nacionalidades: EUA

Jack Reacher
A série aprofunda a vida do investigador das forças armadas dos 
EUA, Jack Reacher. Esta primeira temporada, que por sinal fez muito 
sucesso, está disponível no Amazon Prime e 
narra a estadia de Reacher na cidade interio-
rana de Margrave, cheia de perigos e mortes. 
Os personagens são bem interessantes, a co-
meçar pelo capitão Finlay (Malcolm Goodwin) 
e pela policial Roscoe (Willa Fitzgerald). Tem 
muita cena de ação e violência, então, precisa 
de “estômago”. Provavelmente haverá uma 
segunda temporada. ■
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	_heading=h.eeghuvk3xzc4
	_heading=h.6eooqnhqc2ni
	_heading=h.7j5ap5f204i6
	_heading=h.ju4chescxrgf

