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Vacina, vida e ciência:
Especialmente neste período de pandemia de Covid-19, é necessário 
conhecer o histórico desse modo efi caz de erradicar doenças graves 

para entender sua importância na garantia da saúde coletiva
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Palavra do Arcebispo
Quaresma: uma oportunidade para 

renovar a consciência dos indivíduos 
dos compromissos e exigências 
da vocação cristã à santidade.
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Mais que padroeiro, um 
exemplo de vida cristã

A vida de São José tem sido fonte 
de inspiração para diversas 

refl exões do Papa Francisco.
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Sínodo 2021 2023
Equipe nacional de animação do 
Sínodo se reúne para estabelecer 

ações de motivação para o 
processo de escuta nas igrejas.
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ÉTICA E SOCIEDADE 

No país da fraternidade
Lourival Serejo, membro da AML

A trilogia da Revolução Francesa, como todos sabemos, 
tinha o seguinte lema: liberdade, igualdade, fraternidade. 
Salvo engano, foi a primeira vez que se usou a fra-
ternidade com um viés político. A 
partir de então, espalhou-se pelo 
mundo inspirando encíclicas, 
tratados e constituições.

Justamente lá na Fran-
ça, o país que clamou pela 
fraternidade de maneira 
revolucionária, aconteceu 
agora, no mês de fevereiro, 
um fato que estarreceu o 
mundo.

René Robert, um co-
nhecido fotógrafo suí-
ço, ganhador de prêmios, 
caiu numa rua de Paris e 
ali fi cou, por nove horas, 
até morrer de frio. As pesso-
as passavam e passavam, ca-
ros e carros, e ninguém se im-
portou com aquele homem caído, 
passando mal. Até que um morador 
de rua chamou os bombeiros, mas já 
era tarde. René morreu de hipotermia.

Hoje, aquela fraternidade de 1789 é enalteci-
da pelos fi lósofos como o ponto mais alto da alteridade, do 
respeito e do reconhecimento da face do outro. As religiões 
exaltam-na como símbolo do amor ao próximo.

Nada disso foi sufi ciente para sensibilizar qualquer 

transeunte francês a se aproximar daquele homem para 
socorrê-lo. A pressa, a indiferença, o medo, a reiteração 

das cenas violentas do cotidiano, tudo anestesia o 
sentimento do cidadão, impelindo-o a cuidar 

apenas de si. 
Aqui no Brasil, outro caso mais 
grave levantou a indignação do 

mundo: o linchamento do jo-
vem imigrante congolês 

Moïse Kabagambe com 
socos, chutes, pauladas e 
enforcamento.

No animus desse assas-
sinato concentram-se as 
agravantes da futilidade, 
da crueldade e da torpe-

za, além da demonstra-
ção clara de racismo e 

xenofobia. 
Imaginem um jovem que 

sai do seu país, com medo da 
violência, da incerteza e da 

guerra, para buscar sua utopia. E 
já instalado, lutando para conquis-
tá-la, a mesma violência que deixou 

lá na África ceifa-lhe a vida aqui no Brasil, 
num ritual ignominioso, em plena via pública.

Esses dois acontecimentos clamam por uma revisão 
crítica dos valores sociais e a propagação da fraternidade 
como princípio de convivência cristã. À juventude cabe um 
fundamental papel nessa cruzada. ■ Imagem: Hurca! / Adobe Stock

JUSTIÇA

Ser ou não ser
Carlos Nina, advogado e jornalista

Usado indiscriminadamente, o “ser ou não ser, eis a 
questão”, de Hamlet, nunca perdeu a singeleza, profundi-
dade e atemporalidade.

Escrita no século XVI, foi a conclusão a que o príncipe da 
Dinamarca chegara ante o desejo de vingança con-
tra o assassinato de seu pai. Perguntava-se: “Será 
mais nobre sofrer na alma pedradas e fl echadas 
do destino feroz ou pegar em armas contra o mar 
de angústias e, combatendo-o, dar-lhe fi m?”

Shakespeare susci-
tou nesse personagem, 
angústias que têm as-
solado o ser humano e 
que, no cotidiano se ques-
tionam, como Hamlet, 
sobre suportar “o açoite 
e os insultos do mundo, a 
afronta do opressor, (…) as 
delongas da lei, a prepotên-
cia do mando, e o achincalhe 
que o mérito paciente recebe dos 
inúteis”.

A suposta evolução que teria decorrido 
da organização social não passa de estratégia dos mais 
espertos (no mau sentido mesmo) para manter-se no poder 
e controlar a massa ignara, ainda que pessoas de boa-fé e 
sonhadoras participem desse processo, desenvolvimento 
e implantação. É a forma de manter-se vivo, sonhando, 
alimentando esperanças. Sem isso, a resposta ao dilema 
do Príncipe da Dinamarca seria imediata, pois o sonho é 
posto pelo dramaturgo inglês com sutil objetividade: “Mor-
rer; dormir; só isso. (…) Morrer - dormir - Dormir! Talvez 
sonhar. Aí está o obstáculo!” O que virá após a morte, “o 
país não descoberto, de cujos confi ns jamais voltou ne-
nhum viajante”?

Daí o To be or not to be extrapolou do dilema pontual de 
Hamlet para ser uma questão maior, ainda que pautada 
pelas angústias do fi lho de Gertrudes. “Ser ou não ser” 
passou a dizer respeito sobre a conduta de cada um diante 

de sua realidade, das circunstâncias que o envolvem e 
das quais tratou Ortega y Gasset quando disse que o 

homem é ele e suas circunstâncias. Ressalte-se 
que, à época, foi entendido, sem necessidade 

de esclarecer, que se referia a todos os seres hu-
manos e não aos outros animais.

No processo para controlar as pessoas, a inteli-
gência criou sistemas, dentre os quais o Estado 

e, há pouco mais de duzentos anos, Mon-
tesquieu propôs a tripartição dos poderes: 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Só não 

tinha como resolver o problema principal: 
o ser humano, que exerceria o Poder.

Esse fator é mais relevante quando 
se trata do Poder Judiciário, pois a 
ele são entregues as decisões sobre 
os confl itos entre as pessoas.
No livro O Tormento de Santiago, 

Lourival Serejo, membro das Academias 
Maranhense de Letras e Maranhense de Le-

tras Jurídicas, com a riqueza de sua experiência na 
judicatura, presidente do TJMA, descreve um magistrado 
para cada letra do alfabeto. Com qualquer deles haveria 
justiça. O tormento de Santiago seria maior se soubesse 
que seu caso poderia cair nas mãos de magistrados para 
os quais o alfabeto foi pequeno. 

Isso não seria impensável, pois, como consolou-se Santia-
go, os juízes são “tão humanos quanto eu, com qualidades 
e defeitos”. Isso, porém, não lhes exclui do dilema shakes-
peariano: ser ou não, conforme o compromisso legal. ■

Imagem: a.e. / Adobe Stock

EXPEDIENTE
Presidente:
Dom Gilberto Pastana de Oliveira
Diretor geral e jornalista responsável:
Padre Gutemberg Feitosa (DRT 1501-MA)
Endereço: Av. Pedro II, S/N, Centro
Telefone: (98) 3313-4161

Produção de Conteúdo:
Catirina Conteúdo
Diagramação: Catirina Conteúdo
Impressão: Nossagráfi ca
Tiragem: 5.000 exemplares
jmredacao@arquidiocesedesaoluis.org

Conselho Editorial:
Diácono Renato Fontoura
Professor Mário Cella
Padre Jadson Borba

Direção comercial:
Domiciana Fonseca

Telefones:
(98) 9 8881-8140 | (98) 9 8297-0100

jmcomercial@arquidiocesedesaoluis.org

Obs.: As matérias assinadas não representam, necessariamente, a opinião da Arquidiocese.

PALAVRA DO ARCEBISPO

Quaresmal como 
itinerário de 
fé e conversão 
rumo à Páscoa
Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís do Maranhão

O tempo litúrgico da Quaresma é, e deve a cada 
ano, tornar-se um momento forte na vida dos cristãos 
que vivem em suas comunidades eclesiais missioná-
rias. Pela sua origem como caminho de preparação 
para a Páscoa e pela sua marca batismal, a quaresma 
contém uma série de valores espirituais que guardam 
estreita relação com a forma de conceber a dinâmica 
da vocação cristã na sua jornada rumo à perfeição.

A recuperação do caráter batismal da quaresma 
oferece amplas perspectivas à espiritualidade cristã. A 
própria defi nição deste tempo litúrgico como tempo de 
purifi cação e iluminação, recorda o sentido do caminho 
para a perfeição, as etapas clássicas fundamentais da 
santidade: caminho purifi cador, iluminador e unitivo.

Neste caminho espiritual, o caminho 
da perfeição, encontra no paradigma 
da quaresma o seu modelo literário, e 
na celebração anual deste tempo, uma 

oportunidade para renovar a consciência 
dos cristãos dos compromissos e 

exigências da vocação cristã à santidade.

O cristão está sempre a caminho, num itinerário 
catecumenal, segundo as orientações da iniciação à 
vida Cristã. Cristo, modelo, mestre e protagonista da 
quaresma é o Salvador do ser humano em todo seu ser. 
A proposta que a Igreja nos oferece a cada ano litúr-
gico, com os exemplos da mulher samaritana, o cego 
de nascença, Lázaro, destaca aspectos fundamentais 
do caminho para a perfeição cristã. Os personagens 
do Evangelho são a imagem do cristão em seu en-
contro com Cristo pela graça do batismo. A mulher 
samaritana é a imagem da mulher que tem sede de 
felicidade e encontra em Cristo a fonte da água viva, 
através da transformação ou conversão batismal. O 
cego de nascença é uma fi gura de homem que anda 
nas trevas, mas encontra em Jesus a luz da montanha 
e a verdadeira iluminação no batismo. Lázaro repre-
senta vividamente o destino do homem, devotado à 
morte; mas Cristo é a ressurreição e a ancestralidade 
que pelo batismo regenera com o dom da nova vida.

Assim, todo o caminho quaresmal, como itinerário 
de fé e conversão rumo à Páscoa, é o arquétipo da 
perfeição cristã, caminho pascal, morte-ressurreição, 
em virtude do batismo, até a última Páscoa.

Neste caminho espiritual, o caminho da perfeição, 
encontra no paradigma da quaresma o seu mode-
lo literário, e na celebração anual deste tempo, uma 
oportunidade para renovar a consciência dos cristãos 
dos compromissos e exigências da vocação cristã à 
santidade. ■
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REVERBERAR
Nesta edição de #Reverberar tenho a alegria de acolher 
o texto abaixo do padre Clauber Lima, presbitério da 
Arquidiocese de São Luís. Boa leitura a todos!

Bondade e liberdade: 
apontamentos para uma 
Filosofi a prospectiva
Padre Clauber Lima, vigário paroquial 
de São João Batista do Vinhais

Ser bom é ser livre. Ser bom é saber cuidar da terra, do 
mar, das árvores e da natureza em geral; cuidar dos rios 
e igarapés do nosso abençoado Brasil. Se não o fi zermos 
todos nós sofreremos com as consequências disso. Ser 
bom é saber cuidar do ser humano e fazer com que ele 
viva livremente os caminhos de sua vida.

Viver livremente não é seguir sem rumo para o pre-
cipício existencial, buscando perder-se em experiências 
destrutivas e enganadoras. Ser livre é se auto-determinar 
para poder acreditar que realmente o fogo queima e que 
em situações em que posso “cair no fogo”, a única solução 
possível é me afastar do fogo e ir passear na praia.

Ser livre é saber escolher o bem e deixar que o mal siga 
seu percurso. O demônio já tem os seus, mas ele quer se 
apossar dos que são justos e puros de coração. Ser livre é 
ter a capacidade de cuidar de si mesmo, para poder cuidar 
do outro. Ser livre é saber confi ar sua vida a Deus. “Meu 
Deus é meu tudo”. Ser livre é acolher a fi liação divina, que 
recebemos desde o nosso batismo. Como fi lhos e fi lhas 
amados e amadas podemos prestar a devida honra ao 
nome de Deus e assim expressar nossa condição divina.

Ser livre é ser um bem-aventurado, como muito bem 
poderia ter dito Jesus, uma pessoa que vive da graça divina 
e que tem a capacidade de agir com misericórdia para com 
todos ao seu redor. Agir com rigor e julgamento, dilacerando 
e perturbando a mente de quem está ao nosso redor é fácil, 
difícil é ter misericórdia e deixar o outro crescer com suas 
próprias experiências, entre erros e acertos.

De acordo com Georg Simmel a liberdade deve ser 
pensada na elaboração de uma diferenciação pessoal mais 
do que na busca por uma independência concreta. Na sua 
concepção antropológica, nós somos livres quando vivemos 
e exprimimos a unidade que faz de nós uma individuali-
dade concreta, contrária a todas as forças socioculturais 
conformistas, aquelas que nivelam a singularidade de 
cada indivíduo, fazendo com que a vida de cada um seja 
uniforme.

A liberdade traz para o indivíduo um fator de posse de 
si mesmo e de suas emoções, o que gera a possibilidade de 
determinar ele mesmo o conteúdo de sua vida. A liberda-
de não consiste na ausência de relação entre as pessoas, 
pois a liberdade é um tipo de relação com os outros. Isto 
signifi ca que a liberdade não se faz através do isolamen-
to do indivíduo mas através do seu contato com outros 
indivíduos e na busca de um aprimoramento existencial.

Ser bom é ser livre para acolher a ampliação do ser. 
Ser bom é chamado a restaurar a natureza decaída e o 
ser humano fragilizado em sua bipolaridade. Ser bom é 
ser livre para agir bem, para redimir a vida de todos os 
que se encontram prisioneiros de suas angústias e mentes 
atormentadas pelo medo e pelo pânico. Ser bom é ter uma 
mente livre para acolher o belo e evitar o mal. Só assim o 
pensamento prospectivo terá lugar no mundo e o maior 
número de pessoas poderão usufruir de todo o seu poten-
cial humano e fi losófi co. ■

reverberarvida.blogspot.com.br

SAÚDE MENTAL

As doenças mentais e nosso cérebro
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde 
pela Emil Brunner World University (EBWU. Flórida, EUA)

A psiquiatria clássica sempre tentou 
localizar no cérebro as origens das do-
enças mentais a ponto de, historicamen-
te, esta especialidade ter sido designada 
como Neuropsiquiatria. Muitas outras 
áreas do saber, como a psicologia, a 
sociologia, a antropologia, trouxeram 
contribuições fabulosas, no sentido de 
explicar e compreender as origens des-
tas doenças.

Há muitos anos, baseados em evidên-
cias científi cas, descobriu-se que as do-
enças mentais se originam de múltiplas 
causas, em uma intrincada rede de fato-
res ambientais, psicológicos, cerebrais, 
genéticos, neuroquímicos, imunológicos, 
neurofi siológicos que, de forma interatuante, colaboram para 
a expressão da saúde e das doenças mentais.

A genética destaca-se como setor importante para o de-
senvolvimento de doenças mentais, com cursos e gravidades 
variáveis, sendo preponderante na etiopatogenia (origem) 
de grandes transtornos psiquiátricos, como as depressões, 
esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtornos de 
personalidade, dependência química, etc. Também colabo-
ram para a expressão clínica dessas doenças as condições 
psicossociais, em que ocorrem as relações do homem com 
os outros e com seu ambiente sociocultural.

A visão atual, portanto, mostra que doença mental, seja 
qual for, nunca será determinada por um único fator, pois 

fatores exógenos, endógenos, genéticos, 
psicológicos, socioambientais e culturais, 
isolados ou agrupados, exercerão grande 
infl uência na fi siopatologia, na clínica e 
na evolução desses transtornos.

Outras doenças mentais, como os 
transtornos de ansiedade, os diferentes 
tipos de estresse, as depressões situacio-
nais, dependência química, as angús-
tias existenciais e o suicídio, situações 
bastante prevalentes na atualidade, têm 
os fatores ambientais, socioculturais e 
psicossociais como preponderantes no 
seu desenvolvimento.

Não é à toa que se pode dizer, com 
segurança, que a sociedade atual está 

enferma mentalmente. As condições gerais de vida da po-
pulação, as inseguranças, as decepções na vida, a violência 
de todos os tipos, o desamor, a falta de fé, a desconfi ança 
nas pessoas, agravados pela pandemia, têm contribuído para 
o aparecimento de doenças mentais, emocionais e sociais, 
que têm como bases confl itos psicológicos e existenciais.

O que se sabe é que, independentemente de quais sejam 
os fatores predominantes na origem das doenças mentais, 
há um denominador comum: o cérebro, sede material do 
nosso comportamento e das nossas vivências e emoções. 
Por isso, a cada dia, reafi rma-se a necessidade de proteger-
mos nosso cérebro, exercitá-lo em todos os sentidos, para 
garantir sua saúde e sua integridade. ■

MISSÃO EM FOCO

As redes de muitas igrejas e pregadores 
do evangelho estão vazias
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

A partir do texto evangélico do quinto domingo do tempo 
comum (Lc 5, 1-11), compartilho com o seu coração de lei-
tor e, sobretudo, de discípulo e discípula de Jesus, algumas 
intuições que ajudam-nos a refl etir sobre a nossa honrosa 
condição de fi lhos de Deus, chamados sempre a avançar 
para as águas mais profundas, isto é, um convite a termos 
atitudes, a sermos convictos e ousados na 
vida e no seguimento de Jesus Cristo, o 
grande missionário de Deus. 

Os discípulos chamados por Jesus co-
locam-se atrás dele, seguem-no. Assim, 
pouco a pouco se tornam a comunidade 
do Senhor. Contudo, precisamos desta 
clareza: não é sufi ciente ser discípulo. 
Este também é chamado a ser missioná-
rio. Aqui, portanto, recordo a Conferência 
de Aparecida que expressamente fala de “discípulos e mis-
sionários de Jesus Cristo”. É verdade que os desafi os e os 
fracassos da missão são muitos, colocando, inclusive, aqui 
e acolá o sentimento de desânimo no coração dos eleitos de 
Deus: os batizados e batizadas.

Diante do sentimento de desânimo, o Senhor Jesus cha-
ma-nos sempre a lançar as redes em águas mais profundas. 
A mudança de época que estamos vivendo traz em si o ape-
lo de Deus no sentido de recriarmos a missão. Mas, como 
sabemos, não são todos os dias que o mar está para peixe. 
São aqueles dias em que não alcançamos os nossos obje-
tivos e sentimo-nos fracassados apesar dos esforços feitos.

Na vida há ocasiões em que fazemos as mesmas experi-
ências dos discípulos de Jesus da primeira hora: “Mestre, nós 
trabalhamos a noite inteira e nada pescamos”. Em alguns 
momentos a experiência do fracasso dispensa o nosso modo 
profi ssional e proventos e visita a nossa dimensão espiritual. 
Desse modo, narrando o milagre das redes que se enche-

ram de peixes, o evangelista Lucas quer 
chamar a atenção para a importância da 
Palavra de Deus em nossas vidas e nas 
labutas diárias.

Ora, a Palavra de Deus iluminou a 
noite escura daqueles pescadores e falou 
ao coração deles, tomados pela sensação 
de derrota, fazendo Pedro reagir de uma 
maneira fi rme diante dos limites enfren-
tados: “trabalhamos a noite inteira e nada 

pescamos, mas em atenção a tua Palavra vou lançar as 
redes”. Ao dizer, “avança para as águas mais profundas”, 
Jesus convocou e convoca sempre a todos nós a sairmos da 
margem - esta, é sinônimo de superfi cialidade. É fato, temos 
nos tornado pessoas superfi ciais e de verniz.

Portanto, se quisermos mudar a situação das nossas redes 
vazias, temos que deixar o medo, a preguiça também. As 
redes de muitas Igrejas e pregadores do Evangelho estão 
vazias em razão da superfi cialidade com que as coisas são 
feitas. Quem se acomoda na margem, com preguiça de ir 
para o profundo, continuará trabalhando a noite toda e suas 
redes continuarão vazias! ■

sa
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Quem se acomoda na 
margem, com preguiça 
de ir para o profundo, 

continuará trabalhando 
a noite toda e suas redes 

continuarão vazias!

Imagem: Bogdan Skripnik / Adobe Stock
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NOTAS 

Festejo de São José do Bonfim – Vila Nova

Acontece entre os dias 10 a 19 de março o Festejo de São 
José do Bonfi m, na comunidade da Vila Nova, em São Luís. 
Durante todas as noites haverá quermesses e sorteios de 
variados brindes. ■

CELEBRAÇÕES EUCARISITICAS

DIA 10 IGREJA SÃO JOSÉ

-BONFIM

DIA 11 IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA

- MAURO FECURY II

DIA 12 IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA

-VILA ARIRI

DIA 13 IGREJA SÃO RAIMUNDO NONATO

- SÃO RAIMUNDO

DIA 14 IGREJA SÃO BENEDITO

- VILA SÃO LUIS

DIA 15 IGREJA SÃO VICENTE

- VILA NOVA

DIA 16 IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

- MAURO FECURY I

DIAS 17, 18 E 19 IGREJA SÃO JOSÉ

- BONFIM

FESTEJO 2022
DE 10 A 19 DE MARÇO-AS 19HS

SJB_PASCOM

DURANTE TODAS AS NOITES TEREMOS

QUERMECE E SORTEIOS DE VARIOS

BRINDES.

ULTIMA NOITE, UM SUPER PRÊMIO DE

R$ 1.500,00

(98) 8113-2318

PASCOMPAROQUIASJB

ARQUIDIOCESE DE SÃO LUIS
PARÓQUIA SÃO JOSÉ DO BONFIM

Festejo acontecerá entre os dias 10 e 19 de março. 
Imagem: Paróquia São José do Bonfim

Primeira reunião dos presbíteros 2022

A reunião aconteceu no auditório do Seminário 
Santo Antônio. Foto: Leandro Santos

A primeira reunião dos presbíteros de 2022 aconteceu no 
dia 10 de fevereiro, no auditório Santo Antônio. Os temas 
abordados foram saúde psíquica, com enfoque para o sui-
cídio e a volta das atividades paroquiais. 
Enquanto o primeiro aspecto foi abordado de forma mundial, 
o segundo foi voltado à realidade do Brasil, especialmente a 
do Maranhão. A situação sanitária da Covid-19, no aspecto 
religioso, foi tratada na reunião. De acordo com o padre 
Ivanildo Barros, representante dos presbíteros, as atividades 
paroquiais estão voltando com todos os cuidados necessários 
e os protocolos de proteção contra o coronavírus. ■

Paróquia São Vicente de 
Paulo tem novo pároco

Em 28 de janeiro ocorreu a cerimônia de posse do padre Car-
los José Ramos como novo pároco da Paróquia São Vicente 
de Paulo, localizada no bairro do Apeadouro. A celebração 
litúrgica contou com a presença do arcebispo de São Luís, 
dom Gilberto Pastana, do superior da Congregação dos Pa-
dres do Sagrado Coração de Jesus, padre Cláudio Fernandes 
SCJ, além de outros padres da congregação.
Em uma bela e comovente celebração eucarística foram reali-
zados os ritos de posse como a entrega da chave da paróquia, 
os votos religiosos, entrega do confessionário, batistério e 
sacrário. Pedimos a benção de Deus ao padre Carlos José 
Ramos, que inicia sua nova missão à frente da Paróquia São 
Vicente de Paulo. ■ Fonte | Crédito das fotos: @paroquia.svp

Celebração a favor da compra da 
Casa Paroquial em Pedrinhas 

Comunidade reunida na celebração do dia 
31.01.2022. Foto: Sérgio d’Eça

Irmãs de Nossa Senhora da Assunção e padre Sérgio Henrique. Foto: 
Arquivo fotográfico da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem

No dia 31 de janeiro, aconteceu a celebração de Ação de 
Graças e a benção da Casa Paroquial em Pedrinhas, bairro 
localizado na Grande São Luís, com a participação de dom 
Gilberto Pastana. O objetivo do espaço é acolher a comuni-
dade com encontros, retiros e festividades em geral.
De acordo com o padre Sérgio Henrique, a celebração de-
sempenha a meta de conseguir o empréstimo para o fecha-
mento do contrato de compra da casa das irmãs de Nossa 
Senhora da Assunção. 
O espaço se chamará Casa Nossa Senhora da Assunção, 
a fi m de lembrar os trabalhos realizados naquela paróquia 
por essas irmãs e pela generosidade e amor que sempre 
tiveram a esse povo
“Temos 29 comunidades! É uma paróquia muito extensa e 
corresponde a 1/3 da ilha de São Luís. A aquisição dessa casa 
é muito estratégica por dois motivos: a curto e médio prazo 
vai ter mais um local para reuniões e dividir uma parte da 
comunidade para realizar eventos na casa e outras no sítio 
paroquial. Isso facilitará a participação de mais pessoas da 
comunidade”, disse o padre. ■

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
01.03: Padre Carlos José Ramos
02.03: Diácono Marivaldo Estrela Paixão
03.03: Frei Francisco Sales de Araújo
05.03: Diácono Pedro de Jesus Nunes Silva Filho
06.03: Padre Leonardo Hellmann
08.03: Padre Edson Geraldo Pimenta 
09.03: Diácono Rogério Augusto Sales Napoleão
16.03: Dom Xavier Gilles de Maupeou D’Ableiges
18.03: Diácono Raimundo Nonato Brito dos Santos
20.03: Diácono Raimundo Alves da Costa
24.03: Diácono Antônio Pinheiro de Castro Filho
25.03: Padre Ivanildo Oliveira Almeida
26.03: Diácono José de Ribamar Castro
28.03: Padre Jozimar Pinheiro Guimarães

ORDENAÇÃO
01.03: Padre Ivo Ritter
21.03: Padre Gemerson Alves de Matos

O lugar da mulher
é em segurança
sendo protagonista
de sua própria vida.

Homenagem a
todas as mulheres.

8 de março ]

Confira o resultado da pesquisa de satisfação

No período de 23 de agosto a 20 de dezembro de 2021, 
o Jornal do Maranhão realizou junto aos seus leitores 
a pesquisa de satisfação em relação à periodicidade de 
leitura do Jornal e artigos de preferência do público, cuja 
intenção foi identifi car os pontos fortes do impresso e 
aqueles que precisam de melhorias.
Colunas como: Palavra do Arcebispo, Ética e Sociedade, 
Justiça, Missão em Foco, Palavra do Papa, Destaque, 
Janela Teológica e Liturgia estão entre as maiores pre-
ferências dos leitores. 
Toda equipe do Jornal do Maranhão agradece ao leitor 
que respondeu prontamente a pesquisa. Certamente tais 
contribuições servirão para que haja constante melhora 
na produção de conteúdo. ■
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Dom José Carlos 
Chacorowski
Sexto bispo auxiliar
Da redação

O sexto bispo auxiliar da 
Arquidiocese de São Luís 
foi dom José Carlos Cha-
corowski, que permaneceu 
por três anos na gestão de 
dom José Belisário.

Natural de Curitiba (PR), 
o fi lho de Elza e Félix José Chacorowski, entrou aos doze 
anos para o Seminário Menor São Vicente de Paulo, 
em Araucária (PR), no dia 28 de julho de 1968, onde 
cursou Filosofi a em 1976. Cursou Teologia, em 1980, 
no Studium Theologicum, em Curitiba, e, nesse mesmo 
ano, professou os votos na Congregação da Missão na 
Casa Central na capital paranaense, tornando-se um 
lazarista. A sua ordenação foi excepcional, ocorrendo 
no estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), pelas mãos do 
Papa João Paulo II durante visita apostólica ao Brasil.

Como padre recém ordenado, trabalhou no Seminário 
Diocesano em Palmas (TO) e logo depois foi enviado 
em missão para Zaire, República Democrática do Con-
go, atualmente. Dom Carlos Chacorowski foi acometi-
do pela malária pelo menos três vezes e devido a uma 
terrível crise da doença no país precisou voltar para o 
Brasil. Nesse retorno, após se recuperar da doença, dom 
Carlos atuou na Pastoral Rodoviária sendo conhecido 
como “Padre Zé da Estrada”, percorrendo as estradas 
brasileiras para celebrar missas para os caminhoneiros. 

Em janeiro de 1996, foi nomeado diretor provincial 
das irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo 
da Província de Curitiba. Em 1997, participou do curso 
do Centro Internacional de Formação de São Vicente 
de Paulo, em Paris, França. Em janeiro de 2004, foi 
nomeado para o cargo de Assessor Nacional da Juven-
tude Marial Vicentina do Brasil, pelo Superior Geral da 
Congregação da Missão. Em 19 de setembro de 2005, 
assumiu o cargo de pároco de Guaraqueçaba, litoral 
do Paraná, permanecendo até receber a nomeação de 
diretor provincial das Filhas da Caridade da Província 
da Amazônia, com sede em Belém (PA).

Em 22 de dezembro de 2010, foi nomeado pelo Papa 
Bento XVI, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Luís. 
Sua ordenação episcopal foi realizada no dia 19 de feve-
reiro de 2011, na Paróquia Santo Antônio de Orleans, em 
Curitiba, com dom frei José Belisário da Silva, OFM, en-
tão arcebispo de São Luís; dom Ladislau Biernaski, CM, 
bispo da Diocese de São José dos Pinhais; e dom Vicente 
Joaquim Zico, CM, arcebispo emérito de Belém, como 
ordenantes. “A notícia me assustou um pouco, porque 
seria uma mudança radical de vida. Diferente da vida 
missionária, a vida de bispo que é mais individual, eu 
não teria mais a convivência fraterna na Congregação 
dos Padres Vicentinos (padres lazaristas)”, destaca dom 
Carlos Chacorowski em entrevista à Diocese de Cara-
guatatuba (SP).

Após três anos como bispo auxiliar em São Luís, dom 
Carlos Chacorowski foi nomeado bispo da Diocese de 
Caraguatatuba (SP), pelo Papa Francisco, onde perma-
nece atualmente. ■

PASTORAL DA EDUCAÇÃO

O encontro entre fé e educação
Pastoral da Educação promove ações evangelizadoras com intuito de participar 
ativamente da construção de uma sociedade mais consciente e fraterna
Da redação

A Campanha da Fraternidade de 2022 carrega em seu tema 
uma forte mensagem a respeito da educação na sociedade. 
Fraternidade e Educação é um convite à meditação sobre o ato de 
educar, que, segundo o texto-base, não é uma prática isolada.

Entre os objetivos da campanha deste ano, destaca-se o 
estímulo à organização do serviço pastoral junto aos diversos 
espaços educativos, em especial das instituições católicas de 
ensino. Um dos recursos da Igreja que atua diretamente como 
uma das ações evangelizadoras nesse processo é a Pastoral 
da Educação, cuja fi nalidade é levar o evangelho ao mundo 
da educação com a intenção de ajudar a construir um ser hu-
mano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético.

Em São Luís, após uma breve pausa, a pastoral retomou 
suas atividades em setembro de 2019 com a participação no 
VI Seminário Regional da Pastoral da Educação, que aconteceu 
em Caxias (MA). De acordo com a coordenadora da pastoral 
em São Luís, Elisabeth Gomes, entre os projetos realizados 
desde o recomeço, estão as participações em comitês e au-
diências públicas da cidade para debater temas pertinentes 
à educação. A comunidade católica da Arquidiocese de São 
Luís e os alunos da rede pública estadual de ensino estavam 
entre os benefi ciados das ações.

Elisabeth afi rma que a pandemia difi cultou bastante as 
ações. “Ainda não fi zemos nenhum movimento este ano, mas 
pretendemos, junto às paróquias e às comunidades, envolver 
outras pastorais em nossas ações”, explica. “Nesse sentido, é 
fundamental apoiar iniciativas que visem difundir conheci-
mento e democratizar o evangelho por meio da educação na 
nossa sociedade”, fi naliza a coordenadora.

Divulgação, mobilização de pessoas e articulações de tra-
balho com as escolas são ações que estão no planejamento 
da pastoral.

Para Mauro Gurgel, vice-presidente do Conselho Estadual 
de Educação do Maranhão, a importância da refl exão nesse 
momento da campanha deve ser enfatizada. “Acho que o 
grande educador que temos é Jesus. Um educador que não 
deixou escritos, mas deixou mensagens aos que o seguiram 
e que ainda hoje são mensagens atualizadas para cada um 
de nós”, afi rma. ■

QUARESMA

São José: patrono da Igreja, patrono da 
boa morte e padroeiro do Maranhão
A vida de São José traz importantes refl exões para a Quaresma
Da redação

No mês de março, precisamente no dia 19, comemora-se a 
festa de São José – padroeiro da Igreja universal e padroeiro 
do Maranhão.

Esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, São José 
foi um discípulo fi el e obediente à vontade de Deus. O Papa 
Francisco em sua catequese de 16 de fevereiro deste ano, tra-
tou sobre o signifi cado de São José ser o padroeiro da Igreja. 
Por que ele carrega esse título?

O Sumo Pontífi ce inicia a refl exão evidenciando a mis-
são de protetor de Jesus e Maria que ele recebera. Segundo 
o Evangelho de Mateus, São José tomou consigo o Menino 
Jesus e sua mãe e fez o que Deus lhe ordenou (Mt 1, 24 e 2, 
14-21), confi rmando que José é o principal guarda da Sagrada 

Família de Nazaré. “Neste sentido, São José não pode deixar 
de ser o Guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamen-
to do Corpo de Cristo na história. Ao proteger a Igreja, José 
continua a proteger o Menino e sua mãe” (Patris corde, 5).

Outro ponto importante que vale ser refl etido neste período 
de oração e escuta, que é o período da Quaresma, é o fato de 
São José ser o patrono da boa morte. Na catequese de 9 de 
fevereiro, o Papa Francisco falou sobre a devoção baseada em 
que José teria morrido assistido pela Virgem Maria e Jesus, 
e que o patrono pode ajudar no mistério da morte da melhor 
maneira possível.

Atualmente, as pessoas têm difi culdade de falar sobre 
morte. Mas, de forma dramática e inesperada, a pandemia da 
Covid-19 trouxe à tona essa realidade, rompendo com a cultura 
de bem-estar que está sendo propagada. O papa entende que 
é graças à fé na ressurreição de Jesus, que se pode aproveitar 
do abismo da morte sem ceder ao medo e aproveitar a pró-
pria morte para olhar a vida com novos olhos. “É preferível 
acumular as obras de caridade e morrer reconciliados com 
todos”, alerta o Sumo Pontífi ce. É conhecido por todos que 
a hora da morte foge do controle de todo ser humano, mas, 
pensando nela, pode-se fazer importantes escolhas. O papa 
também pontua que graças aos “cuidados paliativos”, tem-se 
ajudado a viver a última fase da vida de forma mais humana; 
mas essa ajuda signifi ca acompanhar, não provocar a morte 
ou o suicídio. Ele exorta que a vida, sim, é um direito, não a 
morte, que deve ser aceita e não ministrada.

Portanto, como patrono da boa morte, São José tem um 
papel essencial para que os fi éis tenham a sabedoria de refl etir 
sobre esse assunto e consiga alinhar suas ações para que se 
tornem agradáveis a Deus. ■

Serviço
Entre em contato com os membros da pastoral:
• Elisabeth Gomes - (98) 98811-1518
• Lourival Godinho - (98) 98608-4505
• Sônia Veloso - (98) 99615-1925

Curiosidade: Por que padroeiro do Maranhão?

A história de amor do povo maranhense por São José, pa-
droeiro do estado, nasceu no século XVIII: um navio português, 
vindo de Lisboa e, aproximando-se da costa brasileira, foi 
surpreendido por uma grande tempestade. Todos da embar-
cação ficaram apavorados e reuniram-se em preces a São 
José. Com intercessão do padroeiro, a embarcação ancorou 
com segurança no local onde atualmente está a cidade de São 
José de Ribamar. Em forma de agradecimento, construíram 
ao santo uma pequena ermida e a devoção foi progressiva-
mente crescendo. 

No ano de 1757, o povo havia construído para o santo três 
pequenas capelas, mas todas acabaram ruindo porque es-
tavam sendo construídas de costa para o mar. Percebendo 
isso, construíram uma nova capela com portas voltadas para 
a baía de São José, a qual permaneceu até hoje e deu lugar ao 
Santuário. Desde então, São José de Ribamar converteu-se 
em centro de peregrinação do Maranhão e hoje é o santuário 
mais tradicional do povo maranhense.

Foto: Arquivo Arquidiocesano
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Vacinas: uma conquista da ciência que vem 
salvando vidas desde o século XVIII

Um dos modos mais eficaz de  controlar e erradicar doenças graves mantendo a 
saúde coletiva, fez com que a corrida pelo desenvolvimento de um imunizante contra 

Covid-19 mobilizasse a população mundial durante o primeiro ano de pandemia
Da redação

A imunização contra mais de 20 doenças infecciosas 
evitou milhões de mortes em todo o mundo desde que as 
primeiras vacinas foram desenvolvidas no final do século 
XVIII. Na história da medicina, as vacinas são fundamentais 
para o combate a doenças. Elas também estão no centro de 
debates sobre tratamentos médicos efetivos e leis obrigató-
rias de vacinação.

  Confira neste especial do Jornal do Maranhão o histórico 
e a importância da imunização, considerada o tratamento 
com melhor custo-benefício em saúde pública.

O QUE SÃO AS VACINAS
A imunização por meio de vacinas, é uma das manei-

ras mais eficientes de combater as doenças que podem ser 
prevenidas, assim como no enfrentamento de epidemias.

As vacinas são substâncias preparadas para estimular as 
defesas naturais do organismo contra uma doença específi-
ca de maneira mais acelerada e eficiente. Dessa forma, se o 
vírus invadir o corpo humano em determinado momento, 
o sistema imunológico saberá como combatê-lo. 

Ao inserir agentes parecidos aos microrganismos causa-
dores de doenças ou o próprio agente agressor, as vacinas 
instigam o organismo a produzir os anticorpos necessários 
para que o indivíduo não venha a desenvolver a doença.

Apesar de algumas causarem reações como febre e dores, 
há um baixo risco acerca das substâncias feitas de micro-
organismos inativos. Somente os indivíduos cujo sistema 
imunológico é predisposto a uma maior chance para o de-
senvolvimento de infecções (imunodeficiente) estão sujeitos 
a este tipo de situação.

A HISTÓRIA DAS VACINAS
A vacina surgiu em um importante momento histórico 

de combate à varíola - uma das doenças mais temidas no 
mundo no século XVI. O primeiro uso da palavra “vacina” 
ocorreu em 1798, quando o médico e cientista britânico 
Edward Jenner conduziu um experimento potencialmente 
fatal. O cientista ouviu falar que os trabalhadores rurais não 
estavam infectados com varíola, mas sim, com a varíola 
bovina, que tinha menos impacto no corpo humano.

Médico Edward Jenner no seu primeiro experimento. 
Imagem: Ernest Board, Dea Picture Library, Getty Images

Dessa forma, Edward fez um experimento em um garoto 
de apenas oito anos, na qual foi retirado pus da pele de uma 
vaca ordenhadora que sofria com a doença. Assim, o garoto 
se contagiou com uma infecção benigna e cerca de dez dias 
após, já estava bem e recuperado.

Logo após esse primeiro contato, o médico continuou 
sua experiência repetindo o processo em mais pessoas. No 
ano de 1798, Jenner escreveu o artigo científico Um Inquérito 
sobre as Causas e os Efeitos da Vacina da Varíola. No entanto, 

apesar de enfrentar resistência, sua descoberta espalhou-se 
e foi reconhecida mundialmente.

Quase um século após a descoberta de Edward Jenner, 
um novo cientista chamado Louis Pasteur se dedicou à 
segunda geração de vacinas, com o objetivo de combater 
doenças como a cólera aviária e o antraz. A partir desse 
momento, as vacinas começaram a ser desenvolvidas em 
maior escala, tornando-se um elemento fundamental no 
combate às doenças. 

A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO
Com a pandemia da Covid-19, a importância da vacinação 

se tornou mais clara para todas as nações. A imunização 
por meio de vacinas é imprescindível no controle, combate 
e eliminação de doenças, tendo em vista que protege tanto 
no viés da individualidade, quanto da coletividade. Isso 
significa que quanto maior o número de pessoas protegidas 
pela vacina, menor será a chance de qualquer indivíduo de 
uma comunidade, vacinado ou não, ser contaminado. 

Para a estudante de Ciências Sociais, da Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA), Alexia Fernanda, a imunização 
contra o coronavírus é a prova de que os dias de tormenta 
ficaram para trás, além de ser um ato de responsabilidade 
consigo e com o próximo - especialmente para quem tem 
pessoas idosas na família, por serem consideradas de alto 
risco durante esta pandemia. “É uma questão de saúde 
pessoal e coletiva. Manter as doses em dia, cuidar-se e não 
aglomerar são pontos específicos para que possamos estar 
cada dia mais perto da normalidade”, afirma Alexia. 

A vacina protege a comunidade como um todo. Foto: Adobe Stock

De acordo com Diego Ricardo Xavier, pesquisador epi-
demiologista da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), a va-
cinação é o único caminho que a população mundial tem 
para sair da situação em que o planeta ainda se encontra. 
“A Covid-19 é uma doença viral, não temos um tratamento 
extremamente eficaz contra esse vírus. Logo, a vacinação 
é o que pode conferir alguma imunidade para todos, para 
que consigamos retomar algum tipo de normalidade”, disse 
Diego Xavier exclusivamente ao Jornal do Maranhão.

Segundo dados de fontes oficiais da Confederação Nacio-
nal das Cooperativas Médicas - Unimed do Brasil, o Brasil 
é um dos países que oferece o maior número de vacinas à 
população, disponibilizando mais de 300 milhões de doses 
anuais sendo 43 tipos diferentes de imunobiológicos: 26 
vacinas, 13 soros heterólogos (imunoglobulinas animais) e 
quatro soros homólogos (imunoglobulinas humanas), uti-
lizadas na prevenção e tratamento de doenças.

As campanhas nacionais de vacinação resultaram na 
eliminação da varíola, em 1973, e da poliomielite, em 1989. 
Além disso, o programa de vacinação controla o tétano 
neonatal, as formas graves da tuberculose, da difteria, do 
tétano acidental e da coqueluche.

As vacinas são o meio mais seguro e eficaz de proteção 
contra certas doenças infecciosas. Foto: Freepik
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O QUE É A COVID-19 E POR QUE AS VACINAS 
CONTR A O VÍRUS FICAR AM PRONTAS TÃO 
RÁPIDO?

A corrida pela vacina gerou uma mobilização 
mundial. Ilustração: Freepik

Segundo a especialista da Secretaria de Estado da Saúde 
do Maranhão, Mayrlan Avelar, a Covid-19 é uma doença 
infecciosa causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2) e tem como 
principais sintomas: febre, cansaço e tosse seca. Alguns 
pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de 
cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de 
paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração 
dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente 
são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são 
infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves. 

Ainda segundo o epidemiologista Diego Xavier da Fio-
Cruz, as vacinas foram feitas rapidamente, pois foram usadas 
tecnologias de base já conhecidas. “Não partimos do zero, 
mas partimos de um conhecimento prévio. Adaptamos esse 
conhecimento para chegar na vacina. Além disso, teve uma 
movimentação mundial de informações para chegar nela. O 
investimento fi nanceiro também foi primordial para chegar 
nessa solução”, informou o especialista. 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE VACINAS
Segundo a FioCruz, o processo tem início com a produção 

do insumo farmacêutico ativo, passa para a formulação e 
segue para as etapas do processamento fi nal, conforme o 
quadro abaixo.

Ainda de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, para as 
vacinas virais, o procedimento corresponde na replicagem 
celular, por meio de uma cepa de referência. Nesta etapa, é 
utilizada a tecnologia de cultivo viral diretamente em ovos 

embrionados de galinhas livres de organismos patogênicos. 
As vacinas bacterianas são feitas por um processo de fer-

mentação e conjugação de princípios ativos. O concentrado 
vacinal só pode ser colocado em processamento fi nal após 
a conclusão da análise, tendo em vista que envolve uma 
sequência de testes físicos, químicos e microbiológicos que 
ocorrem simultaneamente. O concentrado da vacina é de-
senvolvido e guardado em câmaras frias com temperatura 
adequada para manter as características do produto. 

Segundo a FioCruz, após esta etapa, ocorre a formulação. 
Os ingredientes adicionados no concentrado vacinal têm a 
função de estabilizar a vacina e diluir a concentração do 
vírus ou polissacarídeo, que é uma fração ideal para uso no 
corpo humano. Em decorrência da ação, tem-se a vacina em 
volume e mesmo procedimento de análise do concentrado 
vacinal é realizado para o produto a granel. A diferença é 
a possibilidade de dar continuidade ao processo produtivo 
com controle de qualidade, mas a utilização deste produto 
depende da conclusão da avaliação qualitativa.

 O objetivo dessa análise é identifi car possíveis contami-
nações do produto e rastrear mudanças nas especifi cações 
ao longo do processo. A partir deste momento, dá início 
ao processamento fi nal. O volume total do imunizante é 
transferido para um frasco na quantidade correspondente 
ao número de doses equivalentes à apresentação distribuí-
da à população. O processamento fi nal envolve atividades 
e recursos produtivos de uso compartilhado. Para melhor 
entender esta fase do processamento fi nal serão apresentadas 
as três etapas: envase, liofi lização, rotulagem e embalagem.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E A
DIMINUIÇÃO NO Nº DE ÓBITOS PELA DOENÇA

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel) observou que, após o início da vacinação da 
população contra a Covid-19, a proporção de óbitos no 
país entre aqueles com 80 anos ou mais caiu pela metade. 

De acordo com o levantamento, o percentual médio de 
vítimas nessa faixa etária em 2020 foi de 25% a 30%, que  
caiu para 13% no fi nal de abril  de 2021. A imunização 
é uma das estratégias recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para controlar a pandemia do 
novo coronavírus globalmente. As vacinas reduzem prin-
cipalmente as internações e evitam o colapso dos sistemas 
de saúde, um dos efeitos colaterais da pandemia.

É importante lembrar também que a vacina não substitui 
o uso de máscaras, álcool em gel e a medida mais severa 

5 motivos
que comprovam

a importância
da vacinação:

REDUZ O 
NÚMERO DE 

CASOS
de doenças infecciosas 
em toda a comunidade 

(resultado da diminuição 
da transmissão)

DIMINUI
HOSPITALIZAÇÕES

REDUÇÃO DA 
MORTALIDADE

ERRADICAÇÃO
DA DOENÇA

REDUÇÃO 
DE GASTOS 

NO SISTEMA 
DE SAÚDE

principalmente com 
medicamentos e 
hospitalizações

ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE IMUNIZANTES
Fonte: FioCruz | Ilustração: Adobe Stock

1. Produção do IFA
• Etapa mais complexa e longa

• A plataforma tecnológica varia com o tipo de antígeno usado
2. Formulação

• Mistura de componentes que ajudam na estabilidade do produto

• Normalmente açúcar, aminoácidos, proteínas e outros
3. Envase

• Transferência do produto de tanques/garrafões para frascos ou bisnagas
4. Liofilização

• Quando aplicável, etapa de retirada da água do 
produto, transformando o produto em pó

5. Rotulagem
• Colocação de rótulo de identificação do produto, 

número de lote, data de fabricação e validade
6. Embalagem final

• Disposição em blister e colocação na embalagem, como caixas

1. Como posso me vacinar contra a Covid-19 no MA?

R: É de responsabilidade do 
município disponibilizar o 
local e cronograma de vaci-
nação para sua população. O 
cidadão deve procurar infor-
mações oficiais, por meio da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, como a vacinação está 
ocorrendo em sua cidade ou 
região.

2. Quais são os principais cuidados para evitar a contaminação 
familiar de Covid-19?

R: Torna-se necessário que as pessoas estejam com es-
quema vacinal completo e que continuem  mantendo  as 
medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão 
do vírus, tais como:

3. Como está a situação vacinal no estado? As pessoas, 
especialmente as mais idosas, têm ido aos centros de 
vacinação?

R: No Maranhão, 88,4% da população com 12 anos ou mais es-
tão vacinadas com a primeira 
dose ou dose única; 72,1% 
da população com 12 anos 
ou mais está vacinada com a 
segunda dose ou dose  única; 
e 16,2% das crianças de 5 a 
11 anos estão vacinadas com 
a primeira dose. A população 
tem ido aos centros de vaci-
nação e seguindo o calendá-
rio de vacinação proposto em 
cada município.

Fonte: Painel de Vacinação Estadual, atualizado em 15.02.22
Ilustrações: Storyset/Freepik

desta pandemia: evitar as aglomerações. Tudo isso, em 
conjunto, contribui com a diminuição das contaminações, 
e, consequentemente, com os casos de internação nos hos-
pitais e dos óbitos por coronavírus.

Ainda de acordo com a  chefe do departamento de Epi-
demiologia da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão 
(SES), Mayrlan Avelar, a imunidade conferida acerca da 
vacina não possui resposta certa, tendo em vista que são 
pesquisas científi cas que ainda estão em andamento. 

“A maioria das pessoas que se recuperam da Covid vem 
recebendo uma resposta imunológica, que oferece um tempo 
de proteção entre uma infecção, e talvez, outra reinfecção 
pelo vírus, embora os pesquisadores relatem que estejam 
aprendendo com o vírus por conta do comportamento 
dele no organismo e por conta do aparecimentos de novas 
variantes”, complementou. ■
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PALAVRA DO REITOR

Novenário completo de São José de 
Ribamar - 10 a 19 de março de 2022
Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

Estamos preparando o novenário completo de São José, padroeiro da Igreja Católica no 
mundo inteiro e padroeiro do nosso querido Maranhão. Como em todos os anos, o novenário 
acontecerá de 10 a 19 deste mês. Não poderemos fazer nenhuma romaria ou procissão por 
causa da pandemia da Covid-19. Faremos transmissões via Rádio Educadora AM 560, via TV 
Nazaré (canal 41.3) e via redes sociais do Santuário (Facebook, Youtube e Instagram). Todas 
as novenas e orações serão realizadas dentro das santas missas.

Convidamos vocês e seus familiares a colocarem essa data na agenda e no coração, para que 
juntos possamos louvar o nosso Deus, fazendo memória de seu servo, São José. 

O tema do nosso novenário será: “Salve, Guardião do Redentor” e o lema: “Fala com sabe-
doria, ensina com amor”. Este tema e lema inspiram-se no ano santo dedicado a São José (2020 
a 2021) e na Campanha Fraternidade 2022.

Ao fazer memória do ano santo, queremos invocar as graças e a proteção de São José sobre 
todos nós em tempos difíceis de desemprego e pandemia. E, ao meditar o tema da CF 2022, 
queremos estar em profunda comunhão com toda a Igreja do Brasil que, na quaresma deste 
ano, refl ete sobre “Fraternidade e Educação”, almejando “promover diálogos a partir da realida-
de educativa do Brasil e propondo caminhos em favor de um humanismo integral e solidário”. 
Assim, novenário, quaresma e CF 2022 nos preparam para celebrar a Páscoa do Senhor.

Que São José interceda por todos nós, para que o nosso novenário seja um grandioso mo-
mento de evangelização, de espiritualidade e de fé. Contamos também com a ajuda, as doações 
e a participação ativa de todos.

SANTAS MISSAS DURANTE O NOVENÁRIO:

Segunda a sábado: 9h, 15h e 19h.
Domingos: 6h, 9h, 11h, 15h e 19h.
Batizados (sábados): 12/03 e 19/03, às 10h.
Encerramento (19/03):
Missas 6h, 9h, 11h (CF 22), 15h e 17h.

Desde já, agradecemos fraternalmente! Pela intercessão de São José, padroeiro da Igreja Católica 
e padroeiro do Maranhão, Deus abençoe vocês e seus familiares + Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo! Amém. ■

NOTAS

Formação da Campanha da Fraternidade 2022

No dia 12 de fevereiro, na quadra poliesportiva da escola 
Patronato São José de Ribamar, aconteceu o encontro de 
formação da Campanha da Fraternidade 2022 que teve 
início às 14h e encerramento às 18h.
A formação foi realizada pelo Santuário Arquidiocesano 
de São José de Ribamar, juntamente com José de Arimatea 
Vieira da Conceição, Maria José Araújo da Conceição, Áurea 
Regina dos Prazeres Machado e Wiliane da Luz Guimarães. 
Também estavam presentes a Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus no Moropoia, Santuário São José de Ribamar e Paró-
quia Nossa Senhora da Luz. O evento teve a participação 
de 93 pessoas e foi realizado seguindo todos os protocolos 
sanitários, respeitando o uso de máscaras, distanciamento 
social e a higienização das mãos com álcool em gel. ■

Curso da Campanha da Fraternidade 2022
Fotos: Jairo Santana / Pascom SJR

Missa da Saúde no Santuário São José de Ribamar
O Santuário do Padroeiro do Maranhão iniciou em janei-
ro deste ano a transmissão da Missa da Saúde. A missa é 
celebrada todas as terças-feiras, às 15h, e transmitida por 
meio do canal digital 43.1 da TV Nazaré. 
O Santuário Arquidiocesano de São José de Ribamar já re-
cebe 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 transmissão feita por meio do canal aberto de TV amplia 
o alcance, levando assim a mensagem aos muitos enfermos 
que se encontram impossibilitados de sair de casa, princi-
palmente neste momento de restrições ocasionados pela 
pandemia. Agora, os fi éis além de terem mais opções de 
participar por meio das redes sociais digitais ou da Rádio 
Educadora do Maranhão, podem acessar pela televisão. ■

Padre Sebastião, de Crato (CE), visita Santuário 
O Santuário São José de Ri-
bamar recebeu a visita frater-
na do padre Sebastião Pedro da 
Diocese do Crato (CE), amigo 
do Arcebispo Metropolitano, 
dom Gilberto Pastana, e devoto 
de São José.
O padre Sebastião presidiu a 
missa das 15h, na quinta (dia 
10), conheceu os lugares sagra-
dos do entorno do Santuário e 
foi acolhido na Casa Paroquial 
pelos Párocos Solidários. ■

Parceria com BRK Ambiental e SESI-MA promove 
curso de culinária

Participantes do curso de culinária. Foto: Pascom SJR

Com  o objetivo de ensinar a preparar os alimentos de ma-
neira sustentável, em parceria com a BRK Ambiental e SESI 
Maranhão, o Santuário promoveu um curso de culinária 
que teve duração de 8 horas e reuniu cerca de 26 pessoas. ■

Casais do Santuário são convidados para missa 
em Humberto de Campos (MA)

No dia 20 de fevereiro, o grupo de casais do Santuário São 
José de Ribamar participou da Santa Missa na Paróquia 
de Santana, em Humberto de Campos (MA), a convite do 
padre Antônio Elton.
Os missionários foram convidados para animar a celebração 
Eucarística e também no trabalho de evangelização junto 
às famílias da paróquia.
O coordenador do grupo, Raimundo Brandão, agradeceu o 
convite do padre Elton e junto com a comitiva — cerca de 
30 pessoas — animaram e realizaram a missão. ■

Grupo de Casais. Foto: Pascom SJR

Foto: Pascom SJR

Padre Sebastião Pedro. 
Foto: Pascom SJR 
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PALAVRA DO PAPA
Seleção de textos, Professor Mário Cella

Papas Pio XII e Francisco: 
transformar este mundo ‘selvagem’ 
em um mundo mais humano

Em 1952, por iniciativa do Papa Pio XII, o 
padre jesuíta Riccardo Lombardi criou o “Mo-
vimento por um Mundo Melhor”. Pio XII, em 
10 de fevereiro de 1952.

Recordando aquela data, Papa Francisco fala
de “passar de um mundo selvagem a divino e so-
bretudo ‘mais humano’, portanto próximo às dores 
do povo, especialmente dos idosos e das crianças. 
O Papa toma emprestadas as palavras de Pio XII 
para indicar a ‘transformação’ que ele espera para 
este mundo ferido por guerras e injustiças”.

Francisco reafi rma as expressões de Papa 
Pio XII: “a transformação de um mundo selvagem 
que deve tornar-se mais humano, mais divino, e, 
acima de tudo, mais humano, porque o Senhor está 
sempre próximo do humano...”

O pontífi ce continua em sua mensagem: 
“Avancem, não desanimem, continuem a traba-
lhar para provocar essa transformação no mundo. 
Acima de tudo, incentivem as pessoas a trabalhar 
pela justiça, pelas crianças, pelos idosos e pela paz... 
para que o mundo melhor que queremos seja um 
mundo de paz”. 

Francisco reconhece a fraternidade como um 
caminho difícil, mas uma “âncora de salvação”.

Continua o Papa Francisco, “na Proclamação, 
Pio XII afi rmava: Há um mundo inteiro que deve 
ser reconstruído a partir de seus fundamentos, que 
deve ser transformado de selvagem para humano, 
de humano para divino, de acordo com o coração 
de Deus (...). Uma proposta universal que teve a 
Itália como ponto de partida e, diante do horizonte 
de destruição do totalitarismo, se opôs com apenas 
uma forma de resposta: a fraternidade universal”.

Nessa fraternidade, fundada sobre o sentido 
do humano e sobre a relação dada através da 
fi gura de Cristo, hoje, o Papa Francisco confi a 
o destino da humanidade como uma “âncora de 
salvação”. (Mensagem do Papa Francisco para 
o “Movimento por um Mundo Melhor” que, 
neste ano, celebra seu 70º aniversário)

O Papa aos diplomatas de quase 200 
países credenciados no Vaticano

“Já entendemos que, nos países em que uma cam-
panha efi ciente de vacinação aconteceu, o risco de 
repercussões graves da doença caiu”, afi rmou o 
Papa. “Por isso é importante continuar a inicia-
tiva de imunizar a população geral o quanto for 
possível. Lamentavelmente, estamos vendo cada 
vez mais que vivemos em um mundo de divisões 
ideológicas fortes. Frequentemente, as pessoas se 
deixam infl uenciar pela ideologia do momento”. 

Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

“Vacinas não são uma forma milagrosa de cura, 
mas com certeza representam, ao lado de outros 
tratamentos que precisam ser desenvolvidos, a so-
lução mais razoável para a prevenção da doença”. ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Diáconos da Arquidiocese de São Luís recebem formação sobre o Sínodo 2023

Em 10 de fevereiro, aconteceu na Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, bairro Cohab, o Encontro dos Diá-
conos da Arquidiocese de São Luís com a formação sobre 
o Sínodo dos Bispos, cujo tema é “Por uma igreja sinodal: 
Comunhão, Participação e Missão”. A formação foi condu-
zida pelo arcebispo metropolitano, dom Gilberto Pastana e 
pelo coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora 
e Missionária, padre Jadson Borba.

Encontro dos Diáconos da Arquidiocese de São Luís com 
a formação sobre o Sínodo 2023. Foto: Antônio Júnior

 Equipe nacional de animação do sínodo 2023 se reúne para articular 
ações de motivação para o processo de escuta nas igrejas do Brasil

A Equipe de Animação do Sínodo 2023 no Brasil se reuniu, 
em 14 de fevereiro, com o objetivo de refl etir e analisar o pro-
cesso de escuta nas igrejas particulares. A leiga, doutoranda 
em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) e membro da Comissão Bíblico Catequética da 
Confederação Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), Mariana 
Venâncio, afi rmou ter percebido muita empolgação com o 
início da fase da escuta nas dioceses, mas depois, notou um 
certo esfriamento em razão do fi m do ano. Uma percepção 
apoiada pela maioria dos membros da equipe. Com isso, 
Mariana reiterou a necessidade de animar as dioceses a re-
alizarem um processo sinodal de escuta visando momentos 
de conversa, diálogos e processos mais participativos.
A equipe nacional de animação do Sínodo 2023 tem como 

grande motivação, segundo o secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, prestar um serviço de incentivo 
às dioceses para que, de fato, o processo de escuta seja realizado pela metodologia sinodal, com uma participação 
ampla e verdadeira dos sujeitos que integram a Igreja no Brasil, para que não estejam restritas apenas às respostas 
dos questionários propostos.

Divulgado o roteiro das escutas sinodais nas Foranias

A Coordenação da Ação Evangelizadora Mis-
sionária e a Equipe de Animação do Proces-
so Sinodal divulgaram o esboço do roteiro a 
ser utilizado no processo da escuta sinodal 
que ocorrerá nas Foranias. As Foranias Nossa 
Senhora da Vitória e São Cristóvão foram as 
primeiras a receberem a escuta sinodal na Ar-
quidiocese de São Luís. 
O roteiro tem o objetivo guiar o encontro de 
escuta, formado por momentos de oração, par-
tilha da Palavra, formação, ofi cina de escuta 
e a participação do arcebispo dom Gilberto 
Pastana em vídeo. Confi ra o roteiro completo:

Equipe nacional de animação do sínodo 2023 reunida 
para novas articulações. Foto: Imprensa CNBB

Forania Nossa Senhora da Vitória. 
Foto: Renata Moucherek

Forania São Cristóvão. 
Foto: Irmã Cícera

VIVENCIANDO O SÍNODO
Uma experiência de Comunhão, Partilha e Missão

Ambientação: Preparar o espaço com os seguintes elementos: 
Recipiente com água, caminho com as dificuldades e conquis-
tas, cantos batismais, Círio Pascal, etc.
 8h:  Acolhida e Animação
 8h30:  Oração

→ Comentário inicial
→ Vem, Santo Espírito (Acolhida do Círio)
→ Leitura de At1,6-11
→ Recordação da caminhada
→ Prece (Uma prece por paróquia)
→ Canto: Estaremos aqui reunidos

 8h50:  Vídeo com a fala do Arcebispo.
 9h:  Fala sobre o Sínodo: Primeira Parte

→ Apelo a caminhar Juntos: contextualização
→ Uma Igreja Constitutiva Sinodal

 10:  Lanche
 10h20: Fala sobre o Sínodo: Segunda Parte

→ À escuta das Escrituras
11h:  Ressonância

 11h30: Fala sobre o Sínodo: Terceira Parte
→ Sinodalidade em ação

 12h:  Almoço
 13h30: Orientações para a Oficina de Escuta
 13h50: Oficina de Escuta (Grupos de no máximo 12 pessoas)

Preparação do Ambiente: Definir o espaço onde será 
realizado o processo de Escuta. Organizar as cadeiras 
de modo circular. Proporcionar um clima de oração.

→ Música instrumental.
→ Canto: Ruah

Enquanto se ouve o canto Ruah (Entrada de 
elementos: Vela, óleo, Palavra de Deus, água 
e pão. Tais elementos devem ser colocados 
no meio do círculo)

→ Oração do Sínodo 2023
→ Início do Diálogo Espiritual: (Presença do mo-

derador e relator)
 15h:  Partilha sinodal

(Neste momento o relator fará a leitura da escuta
 feita na Oficina de Escuta)

 15h30: Lanche
 15h50: Encaminhamentos par a realização da Escuta Sinodal 

 nas paróquias
 16h30: Ressonância
 17h:  Entrega do símbolo do Sínodo

→ Lamparinas do Ano Missionário serão entre-
gues para representantes das paróquias

→ Canto: Somos Velas Acesas por Ti
→ Benção final

Sugestões:
1. Abertura paroquial do Sínodo:
Data: Cada paròquia organiza o melhor momento.
2. As paróquias devem organizar a agenda da escuta 
sinodal.

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
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JANELA TEOLÓGICA

Comparação entre 
João e os sinóticos
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

O evangelho segundo João, como temos visto nos artigos 
anteriores, tem características que o diferenciam de Mateus, 
Marcos e Lucas. Estes últimos, com efeito, são chamados de 
“sinóticos”1. Assim temos os evangelhos Sinóticos e o evan-
gelho de João. Vamos aqui mostrar algumas diferenças entre 
esses dois grupos, mas, também algumas semelhanças porque 
o objetivo dos evangelhos, ainda que sigam caminhos próprios, 
é sempre o mesmo: narrar Jesus, o Filho de Deus.

DIFERENÇAS
As particularidades de João fazem com que haja algumas 

diferenças em relação aos Sinóticos. Vejamos algumas delas:
Em Jo 17,5 Jesus tem consciência de ter preexistido junto de 

Deus Pai antes de vir ao mundo. Não que o Jesus dos Sinóticos 
não saiba que é Deus, mas, eles, em nenhum lugar afi rmam 
esta consciência de Jesus antes da ressurreição.

Outra particularidade é um ministério público amplamente 
situado em Jerusalém, mais do que na Galileia, como acontece 
nos sinóticos. Convém notar que os sinóticos narram apenas 
uma estadia de Jesus em Jerusalém e foi aquela que culminou 
com a sua páscoa. João, ao contrário, narra três idas de Jesus 
a Jerusalém por ocasião da Páscoa2.

Notamos também a signifi cativa ausência do tema do reino 
de Deus no quarto evangelho. Está presente somente no diálogo 
de Jesus com Nicodemos em Jo 3,3.5.

Encontramos em João longos discursos e diálogos de Jesus 
em vez de parábolas (cf. Jo 3; 4; 5; 6; 14-17; etc).

Temos também em João um número muito restrito de mi-
lagres, chamados de sinais (sete?), incluindo alguns que são 
únicos (transformação da água em vinho em Jo 2, cura do 
cego de nascença em Jo 9 e a ressurreição de Lázaro em Jo 11).

SEMELHANÇAS
Em muitos aspectos o último evangelho é parecido com os 

três primeiros. Os quatro evangelhos são concordes em iniciar 
o ministério público de Jesus com a proeminência dada a João 
Batista, ou seja, João Batista nos quatro evangelhos prepara a 
chegada de Jesus; eles são semelhantes também nas narrati-
vas da paixão e do túmulo vazio – ponto de convergência de 
todos Evangelhos.

A mais íntima semelhança é com Marcos (na paixão é 
15,5%), por exemplo, na sequência dos elementos comuns a 
Jo 6 e Mc 6,30-54; Mc 8,11-33; e em detalhes de vocabulário 
como “nardo puro, muito caro” (Jo 12,3), 300 denários (Jo 12,5) 
e 200 denários (Jo 6,7). Existem paralelos com Lucas, sobretudo 
por temas afi ns: fi guras como Marta, Maria, Lázaro (parábola 
em Lc 16) e Anás; a falta de um julgamento noturno perante 
Caifás; as três declarações de inocente no julgamento de Pilatos; 
a pesca milagrosa (Jo 21). Existem menos semelhanças com 
Mateus, contudo, pode-se comparar Jo 13,16 com Mt 10,24; e 
Jo 15,18-27 com Mt 10, 18-25.

As diferenças se explicam a partir do objetivo traçado por 
João e de uma tradição diferente daquela que convergiu nos 
sinóticos; as semelhanças testemunham que, ainda que os evan-
gelistas sigam propósitos diferentes exigidos pela realidade a 
partir da qual e para a qual escrevem, as “diversas tradições” 
sobre Jesus não só não se contradizem, mas comunicam a 
mesma verdade sobre Jesus, o Cristo. ■
1 A palavra ‘sinótico’ vem de sinopses que signifi ca dispor em colunas 

a fi m de comparar textos. Mateus, Marcos e Lucas, se colocados em 
colunas paralelas, podem ser lidos linearmente porque seguem, em 
geral, a mesma sequência narrativa. São, na verdade, parecidos. 

2 É por isso motivo que a Tradição afi rma que Jesus teve três anos de vida 
pública. Segundo Lucas 3,23, Jesus iniciou o ministério quando tinha 
cerca de 30 anos. Assim chegamos à idade da morte de Jesus com 33 
anos.

LITURGIA

A música no tempo da Páscoa
Frei Romário Avelino, OFMConv., vigário da Paróquia São Francisco

Caros leitores da nossa coluna litúrgica, no nosso último 
artigo abordamos a música no período da quaresma onde 
pudemos entender um pouco sobre o recolhimento que o 
referido tempo nos propõe e também as características do 
canto litúrgico para este tempo. Logo após o período de 
recolhimento quaresmal, entramos no tempo da Páscoa. A 
grande festa da ressurreição.

Páscoa é passagem para uma nova vida, passagem do 
pecado para graça, da escravidão para liberdade, funda-
mentado não em nossas forças, mas na fé em Jesus Cristo. 
A Páscoa se dá não só no rito da Liturgia; deve acontecer a 
cada instante da vida do homem em busca da terra prome-
tida, da vida nova, da felicidade.

A Páscoa é a grande festa de ressurreição de Jesus. Esta 
grande festa não se restringe ao Domingo da Ressurreição. 

Ela se estende até a Festa de Pentecostes. (Pentecostes: É 
celebrado 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscitado volta 
ao Pai e nos envia o Paráclito).

Por se tratar de uma festa de caráter solene, ela traz 
consigo várias orientações litúrgicas para sua celebração. 
Em se tratando do canto litúrgico, não é diferente. O canto 
nas missas no período da Páscoa deve ser alegre, festivo, 
que transmita ao fi el que participa da celebração, a própria 
alegria da ressurreição. Geralmente as melodias dos cantos 
pascais são animadas, com prevalência de tom em escala 
maior, bem ritmados, com letras em concordância com as 
Sagradas Escrituras e com a liturgia pascal. Abaixo listamos 
alguns exemplos e sugestões de cantos para o tempo pascal:
♫ O Senhor ressurgiu (entrada);
♫ Novo sol brilhou (entrada);
♫ Por sua morte (entrada);
♫ Eu sou o pão da vida (comunhão);
♫ Eu creio num mundo novo (ofertas);
♫ Cristo vive, Cristo vence (fi nal);
♫ Cristo venceu (entrada ou fi nal);
♫ Antes da morte (comunhão);
♫ Na comunhão recebemos (comunhão);
♫ Cristo nossa páscoa foi imolado (comunhão);
♫ Vencendo o pecado vem (ofertas);
♫ Bendito sejas ó Rei da glória (ofertas)
♫ Vendo Jesus aparecer (ofertas)

etc. ■

A espiritualidade 
de Jesus
Dom Sebastião Armando 
Gameleira Soares e 
João Luiz Correia Júnior 
96 págs.

R$ 14,30
Sinta-se como se estivesse 
acompanhando a intimidade 
do Jesus histórico em sua 
relação com Deus, seu amado 
Pai. Um livro simples e direto 
para você fazer parte da 
espiritualidade de Jesus.

Imitação de Cristo
Tomás de Kempis
584 págs.

R$ 25,90
Um livro que permite uma 
experiência íntima de união 
com Deus. Uma experiência 
da relação do Pai com o 
seu Filho, Jesus. Traduzido 
diretamente do latim, 
“Imitação de Cristo” fala de 
nossa relação direta com 
o Criador.

R$ 1
Sinta-se como se estivesse 
acompanhando a intimidade 
do Jesus histórico em sua 
relação com Deus, seu amado 
Pai. Um livro simples e direto 
para você fazer parte da 
espiritualidade de Jesus.

Paulinas
Mês da

Oração na

experiência íntima de união 
com Deus. Uma experiência 

seu Filho, Jesus. Traduzido 

“Imitação de Cristo” fala de 

Paulinas Livraria
Rua de Santana, 499 – Centro – São Luís-MA - Informações: (98) 3232-3068

o Criador.
DELIVERY:
(98) 98403-9706

Oração: 
a sua conexão 
com Deus

ESPAÇO CATEQUESE

A catequese e a Campanha da Fraternidade 2022
Sônia Maria Veloso, da Comissão Arquidiocesana de Catequese

A Igreja Católica no Brasil tem o 
privilégio de vivenciar no período qua-
resmal um tema de profunda refl exão. 
Dessa prática, surgiu a Campanha da 
Fraternidade (CF) e, há mais de cinco 
décadas, ela anuncia a importância de 
não separar a missão e a conversão no 
serviço aos irmãos e irmãs.

Este ano, a Campanha da Fraterni-
dade nos proporciona a refl exão sobre 
a indispensável relação entre frater-
nidade e educação, embora já refl eti-
da por duas vezes anos atrás (1982 e 
1998). Somos convidados a olhar de 
modo mais atento e detalhado para 
a vida, para a educação. “A educação 
será inefi caz e os seus esforços esté-
reis se não se preocupar também por 
difundir um novo modelo relativo ao 
ser humano, à vida, à sociedade e à 
relação com a natureza”, Papa Fran-
cisco (LS 215).

A CF 2022 destaca Jesus Cristo 
como Divino Mestre, Educador na Fé. 
Seguir Jesus pelas trilhas do discipula-
do é um caminho que a catequese per-
corre juntamente com a comunidade, 
e esse caminho se dá constantemente 
na prática e no aprofundamento no seu 
mistério, exemplo e doutrina.

A catequese, enquanto um pro-
cesso de evangelização, tem a 

responsabilidade de ser fermento na 
massa diante de toda a sociedade, assim 
como, colocar a semente no coração 
das pessoas para que todas as crian-
ças, jovens, adultos e idosos possam ter 
acesso às escolas e universidades, inde-
pendentemente de cor, de raça. Precisa-
mos, como evangelizadores, valorizar a 
cultura do estudo, pois educar é servir. 
Evangelizar é ato de amor para com o 
ser humano, chegando então a sentir 
que é preciso um caminho educacional 
para chegar no coração de todos, onde 
nos mostra o Papa Francisco, o papel 
de São José na vida de Jesus ajudando 
em sua educação na carpintaria.

O pacto educativo global lançado 
por Papa Francisco vem nos mostrar 
que precisamos colocar a pessoa hu-
mana no centro do processo educativo, 
a catequese por sua vez precisa e pode 
fazer a diferença na vida dos catequi-
zandos, na vida da comunidade na qual 
está inserida, ter um olhar diferente e 
ações que sejam verdadeiras, caridosas, 
para a conversão e transformação da 
sociedade, ver a realidade para repensar 
e reconstruir pós pandemia, aprender 
com o vivido e aprender com o novo. 
É missão de todos nós viver para amar 
e servir. “Fala com sabedoria e ensina 
com amor” (Cf. Pr 31,26). ■

Seguir Jesus pelas trilhas do 
discipulado é um caminho 
que a catequese percorre 

juntamente com a comunidade, 
e esse caminho se dá 

constantemente na prática 
e no aprofundamento no seu 

mistério, exemplo e doutrina.

Foto: Adobe Stock

Foto: Italo Melo / Pexels
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MARANHENSE

Fátima di Franco: Em cena
Linda Barros, professora e atriz, membro da Academia Poética Brasileira

Pode até parecer piegas ou demagógico, mas a vida é feita 
de fases e etapas, por isso virou costume dizer que “a vida 
é um eterno ciclo” e que em algum momento esse ciclo se 
fechará. A parte mais difícil é a despedida, sempre é deixar 
para trás aquilo que nos acostumamos a fazer no dia a dia, 
mas enfim, a vida segue.

Contrapondo à ideia mencionada acima, este texto será o 
último desta coluna. Aqui, muitos nomes passaram e foram 
merecidamente reverenciados porque nossa terra é fértil, 
como disse nossa Marrom Alcione: “Maranhão meu tesouro, 
meu torrão”. E, parodiando esse ícone da música nacional, 

“Maranhão nosso tesouro, nosso torrão” é rica, na cultura, 
nas artes, na dança, literatura, docência, teatro, música, nos 
bastidores, nas ruas. Por aqui desfilaram aqueles que eram 
invisíveis a olho nu, mas que merecem ser eternamente 
lembrados pelo muito que ofereceram à nossa cultura.

A lista de tesouros do nosso Maranhão é longa e para 
receber as devidas homenagens por sua carreira de décadas, 
trazemos a esta coluna a atriz Fátima di Franco, radialista, 
apresentadora e animadora, produtora cultural, diretora 
teatral, roteirista e preparadora de elenco, que tem uma 
carreira consolidada no círculo cultural maranhense. Ela 
já participou de inúmeras produções no teatro, entre elas, 
A tucaia do Pai Francisco segundo as Mutucas do Brejo, texto 
da própria atriz em parceria com Malu de Franco; Desejos, 
adaptação da Cia. Reinaldo Faray do texto de Eugene O’Neil, 
com direção de Carl Pinheiro. Ainda no teatro, Fátima di 
Franco participou do espetáculo História de Todos os Dias, 
texto e direção de Michelle Cabral, pelo qual recebeu o 
prêmio de melhor atriz, no Festival Maranhão de Teatro, 
em 2005, e do SATED, em 2011. Em sala de aula, Fátima 
tem uma longa jornada na função de facilitadora teatral.

Natural de Viana, Fátima levou o prêmio de melhor atriz 
no Festival Guarnicê de Cinema, em 2019, com o filme Au-
rora – O Encontro dos Pólos, de Luis Mário de Oliveira. Ainda 
no cinema, ela também brilhou no filme Muleque té doido 
3 – Mais doido ainda, em 2019, interpretando Ana Jansen, 
a temida e lendária personagem da história e do imaginário 
maranhense. Fátima também encarnou a mesma vilã na se-
quência dessa mesma produção, Muleque té doido 4 – morreu 

Maria Preá, de Erlanes Du-
arte, filme que deve estrear 
em 2022. Sua trajetória no 
cinema ainda lhe rendeu 
personagens memoráveis 
como uma professora de 
dança no curta-metragem 
De Dentro para Fora em 
2017, do Lume Filmes, com 
direção de Manuela Farias. 
Em 2004, teve participação 
na novela da Rede Globo, 
Da Cor do Pecado, interpre-
tando uma cliente do Pai 
Helinho, personagem do 
ator Matheus Nachtergaele.

E assim, mostramos 
mais uma estrela que bri-
lha nos palcos e nas telas 
da sétima arte, para mais uma vez provar ao mundo que 
a terra de Gonçalves Dias, Ferreira Gullar, tem Domingos 
Tourinho, Uimar Jr, Miguel Veiga, Ester Ratis, Nilzenir Ri-
beiro, Marcos Dominici, Deyves Paulo, Alexandra Nícho-
las, Júlia Emília, Sérgio Helal, Mhario Lincoln, Benedito 
Buzar, Sebastião Duarte, Teresa Canto, Arlete Nogueira, 
Laura Amélia Damous, entre tantos e infinitos tesouros e 
torrões, escondidos nesse infinito mar de cultura e celebri-
dades maranhenses. ■

Fotos: Linda Barros

DICA LITERÁRIA

O primeiro homem
Adonay Ramos Moreira

Todos os grandes homens são arrebatados por alguma 
forma de obsessão, conta-nos Ortega y Gasset em seu 
famoso ensaio acerca do amor em Stendhal. No caso de 
Hermann Hesse, sua identidade foi sua ideia-fixa e, a 
pretexto de encontrar a si mesmo, sua procura esboçou 
um dos mergulhos mais profundos e sinceros na alma 
humana de toda a literatura do século XX. Hesse não foi 
nenhum pioneiro nessa espécie de inquietação espiritual 
pela própria identidade. Grande parte da literatura oci-
dental moderna se propõe essa mesma tarefa. Devemos 
a Shakespeare a ênfase nesse campo de investigação do 
espírito humano, cujos caminhos por ele abertos, foram 
ganhando cada vez mais amplitude. Não que outros au-
tores não o tenham feito antes. Fizeram-no e muito bem, 
é preciso reconhecê-lo. Entanto, é inegável que, no bardo 
inglês, tal elemento ganha ares totalmente novos, tanto 
pela variedade de perspectivas que por ele é explorada 
quanto por estar sua obra situada em um momento his-
tórico no qual a ideia de indivíduo adquire um novo sig-
nificado, encontrando-se naquele campo em que, como 
muito bem observou Jacob Burckhardt, as inteligências 
estavam despertando para a sua subjetividade. 

E Hesse levou até às últimas consequências sua obses-
são, refletindo em sua obra todos os traços dessa busca. 
Seu fascínio pelo oriente constitui talvez uma das páginas 
mais marcantes dessa caminhada, à qual seu espírito en-
tregou-se por inteiro. Sidarta é a obra que melhor traduz 
seu fascínio pela sabedoria e cultura orientais, nas quais 
foi buscar elementos que lhe permitissem um diálogo mais 
íntimo com seu eu mais profundo, fonte essa que serviu 

de guia a muitos outros grandes escritores de seu século, 
tais como Elias Canetti e Octávio Paz, ambos igualmente 
fascinados pelas terras de Brahma e Shiva. Como todo 
bom alemão, Hesse era movido por um grande senso de 
totalidade, e, até onde pôde, não deixou de tornar isso 
claro em seus livros. No fundo, sentia a necessidade de, 
abrangendo tudo ao seu redor, poder assim ter todos os 
elementos que lhe permitissem encontrar-se com maior 
segurança. Goethe já havia imortalizado essa tendência 
na literatura e inteligência alemãs, encontrando reflexo 
em alguns dos nomes mais influentes de sua cultura, 
tais como Hölderlin, Schopenhauer, Nietzsche, Thomas 
Mann e Kant. O Jogo das Contas de Vidro é o exemplo 
mais louvável dessa tendência, constituindo uma das 
investigações mais severas sobre a inteligência e a res-
ponsabilidade intelectual em todo o século XX, expondo 
aquilo que, muito antes dele, Schopenhauer e Nietzsche 
já haviam denunciado: o total vazio da cultura erudita 
alemã, sobretudo a acadêmica, que privilegia a razão, e 
esteriliza a alma. Tal afirmação aparentemente constitui 
um paradoxo. Mas foi nesse solo que Hesse se forjou. Exa-
tamente por isso, tentou sempre encontrar um caminho 
que o pudesse livrar do cheiro bolorento dos velhos livros 
alemães e trilhar seus próprios passos rumo ao conheci-
mento de seu espírito, tornando-se não um Harry Haller, 
personagem imortal de uma de suas obras mais célebres, 
mas um artista independente, sensível e inquieto, que, 
assim como Camus, voltou-se para o espelho que trazia 
em sua alma à procura dessa imagem tão fugidia e rara 
que é o primeiro homem. ■

A pretexto de encontrar a si mesmo, sua 
procura esboçou um dos mergulhos mais 

profundos e sinceros na alma humana 
de toda a literatura do século XX.

Foto: Gisèle Freund
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EM CARTAZ

Não Olhe Para Cima
Pelo bem de nossa “amizade”, 
assista a esse fi lme!
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Reprodução / Netflix

Uma das melhores sátiras da realidade social de todos 
os tempos, o fi lme Não Olhe Para Cima critica a sociedade 
de nossos dias, inclusive governos e mídia, no que concerne 
ao negacionismo de uma grave crise que ameaça destruir 
a vida na terra iminentemente. Qualquer semelhança com 
a realidade não é mera coincidência!

A partir da descoberta de um cometa que está em rumo 
de colisão catastrófi ca contra o nosso planeta, o fi lme acerta 
na crítica e nos chama à refl exão do negacionismo científi co, 
das fake news e da crise climática de nossos dias e, sobretudo, 
nos alerta para quais as atitudes nossa sociedade deveria 
ter para evitar tais ameaças. Trata também de políticos 
incompetentes, relações torpes entre governo e indústrias 
e últimos dias de vida.

A película está indicada ao Oscar deste ano e com boas 
chances. No elenco temos: Leonardo DiCaprio (Randall 
Mindy); Jennifer Lawrence (Kate Dibiasky); Meryl Streep 
(Presidente Orlean); Jonah Hill (Jason); Rob Morgan (Dr. 
Oglethorpe)...

Serviço:
Diretor: Adam Mckay
Gênero: Comédia; sátira social; fi cção 
científi ca
Duração: 2h22m
Lançamento: 9 de dezembro de 2021
Nacionalidades: EUA

O Livro de Boba Fett (na Disney+)

De caçador de recompensas a líder destemido
O seriado continua, em parte, a série anterior Mandalo-

riano, e aprofunda a saga Star Wars prometendo mais séries 
e desdobramentos futuros. Boba Fett (Temuera Morrison) 
divide o protagonismo com Din Djarin - o Mandaloriano 
(Pedro Pascal). Reencontramos personagens importantes 
como Fenec Shand (Ming-Na Wen); o 
pequenino Grogu e outros. Renascimen-
to, alianças, tramoias políticas, traição, 
e guerra estão no enredo. Para quem 
gosta do universo Star Wars vale a pena 
acompanhar essas séries, especialmente 
também pela qualidade dos efeitos es-
peciais. A primeira temporada está dis-
ponível com sete episódios dublados. ■

TIRA-GOSTO 

O VAR
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br 

Há poucos dias, assisti a uma partida de futebol pela tevê, 
na qual o narrador mais conhecido do Brasil criticava o VAR, 
o equipamento que mostra os erros do juiz em campo. Com 
toda evidência, tratava-se mais de uma queixa, mil vezes 
repetida: além de deter o ritmo do jogo, a intervenção “des-
necessária e demorada” era capaz de anular o grito de gol 
de quem é famoso por dar importância 
mais a si mesmo que ao espetáculo 
que transmite.

Mas a paralisação me foi útil. De 
repente, encontrei-me a viajar para 
trás, à era dos internatos. Instituições 
desaparecidas, os internatos foram das 
poucas coisas que emprestavam algu-
ma seriedade à educação brasileira. O 
meu internato – severíssimo, ninguém 
duvide – era “cheio de grades”, sem 
se parecer com “as prisões” da escola 
de Ascenso Ferreira. E nem todos os 
mestres que tive eram “carrancudos 
como um dicionário”, conforme tam-
bém dizia o poeta.

No internato dos meus tempos de 
ginasiano, antes de nos recolhermos 
a dormir, havia um momento de re-
fl exão, na Oração da Noite, em que 
éramos convidados a considerar, “por 
alguns instantes, o estado de nos-
sa consciência”. Foi essa lembrança 
que me acordou para o fato de que há um VAR instalado 
em nosso íntimo, e o qual nos adverte, nos chama a parar o 
jogo das horas, a rever o sentido de nossas ações, a corrigir 
o rumo de nossa vida.

O VAR de cada um de nós é a consciência moral. “Consi-
derar o estado de nossa consciência” é um hábito religioso? 
Sim, mas não precisamos de religião para acioná-lo. Mes-
mo porque a consciência nos leva a isso, até contra a nossa 
vontade. E basta praticarmos o exercício pleno de nossa 
humanidade para atendermos a seu chamado.

Os judeus, radicados em sua teocracia, diziam: “O princípio 
de toda sabedoria é o temor de Deus” (Prov 9, 10). Sócrates 
fez uma frase que sintetiza sua fi losofi a: “Conhece-te a ti 
mesmo”. É o modo grego, racional, de dizer a mesma coisa. 
Quem conhece a si mesmo, teme a Deus. Quem teme a Deus, 
conhece a si mesmo.

Nunca entendi de outra forma por que Sócrates foi acu-
sado de conspirar contra os deuses e o governo do seu povo. 
E ao contrário dos que enxergam erro na identifi cação que 
ele faz entre conhecimento e moralidade, eu concordo com 
o Mestre, quando ele sustenta que os maus só são maus por 
pura ignorância. O mesmo, aliás, disse o Cristo, embora em 
situação específi ca: “Eles não sabem o que fazem” (Luc 23, 34).

É que o bem – a procura do bem, a prática da virtude, essa 
palavra esquecida – nos atrai pelo modo mais de acordo com 

a nossa natureza. Os nossos olhos são incapazes de resistir ao 
brilho da luz, que é a Verdade. Não por outra razão, Tertu-
liano, ainda na passagem do primeiro para o segundo século 
de nossa era, afi rmou que “a alma humana é essencialmente 
cristã”. E o evangelista João, num quase pleonasmo, disse 
que o Verbo feito Carne é “verdadeira Luz” (Jo 1,9).

Por força dessa luz, a luz da Razão, 
carregamos dentro de nós a Lei ante-
rior a toda lei, a qual nos manda fazer 
o bem e evitar o mal. E a todo instante 
nos acompanha um tribunal anterior 
a todo tribunal: a consciência, o VAR 
original, que registra e aponta nossos 
erros, um a um.

De onde, o exame de consciência, 
recomendado em todas as religiões: 
nosso primeiro acerto de contas é com 
a nossa racionalidade.

Sócrates podia parecer temerário 
quando, em sua mensagem, embutia 
a dispensabilidade dos legisladores e 
dos deuses. Mas o que, no pensamen-
to socrático, soa como uma inaudita 
autorização aos maus costumes, é, ao 
contrário, só o que se espera de qual-
quer pessoa na plena posse e correto 
uso de suas faculdades humanas. Leia-

-se o tom solene da Declaração dos 
Direitos Humanos, da ONU: “Todos 

os seres humanos ... são dotados de razão e consciência”. 
Tal formulação se deve a outro seguidor de Sócrates, que 
também escreveu: “Procede de tal modo, que o teu compor-
tamento possa ser erigido à condição de norma universal” 
(Immanuel Kant).

Auto-nomia. Ao pé da letra: temos o dever de ser a lei para 
nós mesmos. Temos por obrigação cultivar a Justiça, antes 
que o Direito nos force a praticá-la. Não é por não existir 
código penal, que o homicida está autorizado a matar. Não é 
por um descuido do possuidor, que o ladrão pode roubar-lhe 
qualquer dos bens. Não é porque a esposa viajou, que o ma-
rido tem a liberdade de adulterar. Não é porque o professor 
está cochilando, que o aluno pode colar a prova.

Da mesma forma, é uma grosseria inominável reduzir a 
religião a um código de moral. E, por isso, não é estranho 
que muitos moralistas sejam campeões de hipocrisia. Só-
crates diria: arrumem outra função para Deus, que não a de 
delegado de Polícia ou chaveiro de penitenciárias. Não por 
outra razão, foi contra os “sepulcros caiados” que o Cristo 
foi mais veemente em suas palavras.

Voltando ao começo: não será nestes tempos nossos, tem-
pos de pós-verdades e fake news, que mais devemos verifi car 
o VAR de nossa racionalidade? Não será nesses tempos que 
devemos praticar o exame de consciência que nos dê a au-
to-nomia do caminho luminoso? ■

ASSISTA AO TRAILER

ASSISTA AO TRAILER
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