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Degradação ambiental ameaça 
rios maranhenses

Ação do homem destrói margens dos rios, polui 
nascentes e coloca em risco o meio ambiente

DESTAQUE • PÁGINAS 06 E 07

A mensagem de Maria
Maria é “obra-prima do Pai, a 

cheia de graça”. Nela encontramos 
o resultado da ação de Deus.

PALAVRA DO ARCEBISPO • PÁGINA 02

Um caminho de fé
Fazenda da Esperança de 

Coroatá ajuda na transformação 
social há 34 anos

PROMOÇÃO HUMANA • PÁGINA 11

Dom Sebastião Bandeira convida a 
intensificar as ações do processo sinodal

O site da CNBB Regional Nordeste V, divulga vídeo 
do bispo de Coroatá falando sobre a importância 

da escuta e faz um convite a todos os fiéis.
CAMINHO SINODAL • PÁGINA 09

Rio Munim em Nina Rodrigues. Foto: Ribamar Carvalho
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Maria, discípula e 
mensageira de Jesus
Dom Gilberto Pastana, 
arcebispo de São Luís do Maranhão

Já está profundamente sacramentado na vivência 
espiritual do povo católico, particularmente no mês de 
maio, o mês de Maria, o mês dedicado às mães. São 
tantas as novenas, terços, religiosidade popular, festas, 
sempre com o intuito de manter viva na memória, no 
coração e na mente do exemplo e no testemunho de 
Nossa Senhora a mãe de Jesus e nossa.

Maria é “obra-prima do Pai, a cheia de graça”. Nela 
encontramos o resultado da ação de Deus, isto é, o que 
acontece com um ser humano quando acolhe completa-
mente o Espírito de Deus em sua vida. Dentre a gran-
deza da riqueza espiritual de sua vida como discípula 
missionária de Jesus, oferecemos aos nossos leitores, 
pequenos, mas significativos, traços de Maria, como 
discípula e mensageira de Jesus.

Verdadeiramente Maria se torna discípula e men-
sageira do Senhor, desde o momento em que acolhe, 
através de um profundo diálogo, a mensagem do Anjo 
do Senhor comunicando-lhe a sua missão de ser morada 
de Deus. A expressão “conceberás em teu seio e darás 
à luz um filho” sublinha a presença de Deus no meio 
de seu povo. Em Maria, nova morada de Deus, reali-
za-se a promessa, e em seu seio vem morar o Salvador. 
O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática 
Lumen Gentium, nº 53, precisa dizendo que “foi enri-
quecida com a excelsa missão e dignidade de Mãe de 
Deus Filho; é, por isso, filha predileta do Pai e templo 
do Espírito Santo, e, por este insigne dom da graça, 
leva vantagem à todas as demais criaturas do céu e da 
terra”. Portanto, a missão de Maria somente pode ser 
entendida e vivida no Espírito de Deus. Maria neces-
sita acolher, deixar-se encher do Espírito para gerar, 
encarnar e viver Jesus dentro de si para oferecê-lo ao 
mundo como salvação e vida.

Discípula, mensageira do Ressuscitado, 
evangeliza com o poder do 

Espírito, na singeleza de uma vida 
conforme os valores do Reino.

Como portadora do Salvador, Maria tem pressa 
em comunicar esta boa notícia. Mensageira do Evan-
gelho de Deus, leva a notícia da paz, da felicidade e 
da salvação, desde a Galileia até à região da Judeia. 
Transbordando de graça de Deus, não quer retê-la para 
si. Vai partilha com sua prima, de idade avançada, 
Isabel, que está grávida e necessita de cuidados. Como 
mensageira, leva discretamente Jesus para os outros. 
Evangeliza com sua simples e alegre presença, com sua 
cordial e profunda saudação. Saudação que sempre se 
converte em uma vida nova. Discípula, mensageira do 
Ressuscitado, evangeliza com o poder do Espírito, na 
singeleza de uma vida conforme os valores do Reino. 
Esses traços de Maria, são motivações para todos nós 
e nos inspiram, não somente neste mês, mas durante 
o tempo que o Senhor nos permitir viver a tomarmos 
as mesmas atitudes nos inspirando em seu exemplo. 
Sejamos discípulos fiéis de Jesus, ouvindo, acolhendo, 
guardando no coração e praticando sua Palavra. Como 
Maria, alimentemos um coração agradecido a Deus.

Louvemos pelo bem que ela, por meio d´Ele, realiza 
em nosso meio. Celebremos com alegria e comprome-
timento sua vida e sua missão. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

A Amazônia distópica
Lourival Serejo, membro da Academia Maranhense de Letras

Nossa Amazônia continua sendo um território verde, 
extensamente verde, e exuberante de natureza manifesta-
da na vegetação, fauna e nas águas. Tudo em abundância!

Imaginar esse mundo transformado em um deserto só 
a literatura distópica é capaz de fazer com tanta perfeição. 
Geralmente os escritores optam por esse gênero a partir 
de um ponto vago da imaginação que vai prosperando no 
decorrer do enredo. Outros, partem de um apoio concreto, 
estatísticas, previsões da futurologia e de avaliações cien-
tíficas para montarem um mundo distópico assustador. 

A Amazônia distópica enquadra-se na segunda hipótese. 
E o crucial é observar que esse apoio concreto já começou 
a se esboçar.

Duas obras da nossa literatura abordam numa perspec-
tiva distópica o perigo que ronda a Amazônia brasileira. A 
primeira, já consagrada, é de autoria de Ignácio de Loyola 
Brandão: Não verás país nenhum. A segunda, mais recente, é 
a A morte e o meteoro, do escritor Joca Reiners Terron.

O enredo bem montado de Não verás país nenhum se 
desdobra sobre a cidade de São Paulo, como uma amostra 
do que estaria ocorrendo no Brasil. São Paulo aparece no 
romance como dominada pela vigilância dos civiltates - um 

tipo de polícia política - a serviço do Esquema, que suprimiu 
a liberdade dos cidadãos e instalou-se no poder. A cidade 
vive em clima permanente de carência de alimentos, trans-
portes e saúde. Tudo é controlado nos mínimos detalhes 
pela elite corrupta que controla o poder. 

Sobre a Amazônia, em especial, destaco o momento em 
que um ministro celebra pela televisão a notícia de que o 
país agora conta com uma das maravilhas do mundo: um 
deserto maior do que o Saara, um novo ponto turístico, com 
planícies amarelas, dunas e os leitos dos rios secos. Esse 
local é a Amazônia. 

Em A morte e o meteoro, Joca Terron já encontra a Ama-
zônia arrasada. O tema de sua obra distópica é resolver o 
problema de 50 indígenas da tribo dos kaajupukugi, sobrevi-
ventes do extermínio, que vivem isolados e estão com ameaça 
de extinção. A única solução encontrada foi conseguir asilo 
político no México, onde os indígenas ficarão alojados em 
um vale montanhoso, na condição de refugiados políticos.

A distopia é o contrário da utopia, mostra lugares onde 
o sistema político suprimiu a liberdade dos cidadãos e não 
há espaço para invocar direitos individuais. Exagero de 
ficcionistas? Nem tanto. Vejam a obra de George Orwell, 
1984, da qual muitos aspectos se concretizaram, em vários 
países. A ameaça das democracias modernas aponta para 
essas opções distópicas, auxiliadas hoje pelo avanço sofis-
ticado da tecnologia de informação.

As queimadas incontroláveis da mata amazônica, o des-
matamento que já atingiu uma área do tamanho da França, o 
avanço dos garimpos, o isolamento dos índios, enfraquecidos, 
sem apoio governamental, o agronegócio se expandindo e 
gerando o mesmo cenário que o escritor peruano Manuel 
Scorza descreve em seu livro Bom dia para os defuntos, tudo 
contribui para temermos que essas previsões distópicas um 
dia venham a acontecer. 

Neste ano eleitoral, a força do nosso voto pode fazer 
alguma coisa para influenciar nesse estado de coisas. ■

Fotos: A morte e o meteoro (Editora Todavia) e 
Não verás país nenhum (Editora Global)

JUSTIÇA

Tecnologia para melhor prestação jurisdicional
Carlos Nina, advogado e jornalista

A conduta reservada do desembargador Lourival de Je-
sus Serejo Sousa não revela sua mente fervilhante de ideias, 
sua criatividade e capacidade de administrador eficiente 
demonstradas na presidência do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Maranhão (TJMA). Elegeu objetivos desafiadores e 
conseguiu realizá-los, aperfeiçoando a estrutura encontrada 
e abrindo novos caminhos para o desenvolvimento tecno-
lógico do Judiciário no Maranhão.

O presidente Lourival não se intimidou com a Covid-19, 
que teve de enfrentar durante toda sua gestão. Determinando 
e mantendo medidas de proteção aos envolvidos nos servi-
ços judiciários, desde sua posse investiu significativamente 
em tecnologia, na busca de informatização dos serviços do 
Judiciário maranhense.

De igual modo foram relevantes o empenho e a atuação do 
Corregedoria-Geral da Justiça, desembargador Paulo Sérgio 
Velten Pereira, a quem competiu a grave responsabilidade 
de planejar, supervisionar, coordenar, orientar, controlar e 
fiscalizar as “atividades administrativas e judiciais da pri-
meira instância e extrajudiciais do Poder Judiciário” (Artigo 
1º do RI da CGJ-MA).

No “III Encontro Estadual sobre Precedentes Qualifica-
dos”, após o juiz de direito, Ferdinando Serejo, falar sobre 
o uso de robôs na gestão de precedentes repetitivos, Paulo 
Velten enfatizou a importância da criação do Laboratório 
de Inovação, espaço de onde podem surgir soluções para os 
problemas que dificultam a prestação jurisdicional com a 

segurança jurídica e a celeridade com que deve ser prestada.
Houve tempo em que esses avanços eram impensáveis. 
Selecionado para integrar um departamento que o BASA 

havia criado na sede, em Belém, para modernizar e infor-
matizar os serviços do Banco (os computadores ocupavam 
salas imensas), comecei a usar computadores tão logo fo-
ram disponibilizados para uso pessoal (PC). Assim, os usei 
na advocacia, posteriormente nas minhas atividades como 
Promotor de Justiça e como Juiz de Direito, sem que tivesse 
recebido dessas instituições qualquer equipamento ou ajuda 
para sua aquisição. 

Certa feita, ao me dirigir ao Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) para buscar material para a Zona Eleitoral (a Justiça 
Eleitoral foi informatizada antes da estadual), solicitei for-
mulário contínuo, mas me foi negado porque não constava 
que o cartório ou o juiz tivessem computador ou impressora 
fornecidos pela Justiça. Coisas da burocracia.

Em meados dos anos 90, já iniciada a informatização 
das varas da Capital, atendendo à solicitação que fiz como 
Diretor do Fórum de Imperatriz, o desembargador Antônio 
Bayma, em cargo de comando no TJMA àquela época, do-
tou de computador e impressora cada uma das onze varas 
daquela Comarca.

Os desafios continuarão. Que o estímulo de sua superação 
seja a busca da correta prestação jurisdicional. O destina-
tário de todas as conquistas que venham a ser alcançadas 
deve ser sempre o jurisdicionado. ■
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REVERBERAR

Resenha: Vida para Consumo:
a transformação das pessoas em 
mercadorias, de Zigmunt Bauman
“A característica mais proeminente da sociedade 
de consumidores… é a transformação dos 
consumidores em mercadorias...” (p. 20)
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Zygmunt Bauman nascido judeu, na Polônia, em 10 de 
novembro de 1925, teve passagens pela União Soviética, 
Inglaterra e Israel. Experenciou o horror nazista. Renomado 
fi lósofo e sociólogo, cunhou o termo “modernidade líquida” e, 
por conseguinte, os seus congêneres: “amor líquido”, “tempos 
líquidos” etc. Sua principal tese é a de que estamos vivendo 
numa época bastante instável e mutável. Lecionou em várias 
universidades, entre elas, a Universidade de Tel Aviv. Foi na 
Universidade de Leeds, Inglaterra, que produziu a categoria 
“modernidade líquida”.

Sua produção acadêmica foi bastante aceita entre os movi-
mentos de resistência ao capitalismo e globalização. Casou-se 
por duas vezes e teve três fi lhas. Entre suas obras principais 
podemos listar: Modernidade e Holocausto, Em Busca da Políti-
ca, Modernidade e Ambivalência, Globalização: as consequências 
humanas, Modernidade Líquida, Amor Líquido, Medo Líquido, 
Vida para Consumo, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno e
Estranhos à nossa Porta.

Na obra Vida para Consumo, Zygmunt Bauman passa a 
analisar mais pormenorizadamente a sociedade consumista 
em que vivemos e faz uma afi rmação forte e emblemática: 
Na sociedade moderna líquida o ser humano foi transforma-
do em mercadoria! A pessoa humana é concomitantemente 
no cenário atual “prossumidor” (produtor + consumidor) e 
mercadoria. Todos convivem no ambiente do mercado, pro-
movendo as mercadorias e sendo as próprias mercadorias 
que promovem.

Uma segunda inferência é que neste mundo moderno 
líquido e consumista, o ser humano precisa periodicamente 
remodelar-se para ser sempre uma mercadoria atrativa e não 
ser desprezado pelos compradores do mercado que virou 
nossa civilização. Remodelar-se para não fi car obsoleto é um 
dos principais imperativos da vida humana. O que gera, sem 
dúvidas, muitos casos de ansiedade, depressão, síndrome de 
burnout e outros males da psiquê.

Nessa obra o autor polonês aproveita para analisar como a 
sociedade consumista - que transforma pessoas em mercado-
rias - impacta a democracia, a cultura, a economia, as relações 
etc. Num mundo de exposição e de promoção constante de 
mercadorias, as pessoas em geral são forçadas a, no ambiente 
do mercado, engajarem-se na atividade do marketing para que 
consigam propor a si mesmas com mais qualidade de persu-
asão e, por conseguinte, encontrar os melhores compradores.

Com efeito, Bauman aponta que a sociedade de produtores 
do passado se transformou no atual cenário líquido moderno 
e capitalista, numa sociedade de consumidores, onde a pessoa 
humana se torna ela mesma a mercadoria a ser comercializada 
no mercado. Tal característica de nossa sociedade revela o 
avançado processo de desumanização que estamos vivendo.

Muito mais pode ser apresentado. Que as refl exões de 
Zigmunt Bauman possam nos guiar no conhecimento e en-
frentamento da atual sociedade em que vivemos, sempre 
na esperança e responsabilidade de propor relações mais 
humanas e empáticas. ■

Serviço: 
Livro:
Vida para consumo: a transformação 
das pessoas em mercadorias
Autor: Zygmunt Bauman 
Produção: Brasil, 2008
Editora: Zahar
Gênero: Sociologia, Filosofi a, 
Economia
Páginas: 199

SAÚDE MENTAL

A maconha, a indústria e os adolescentes
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde 
pela Emil Brunner World University (EBWU. Flórida, EUA)

A cada dia, reacendem os debates sobre o uso de maco-
nha no Brasil e no mundo. A legalização recente de algu-
mas substâncias da maconha para fi nalidades terapêuticas 
passou a ser um marco histórico nesse debate.

No dia 08 de junho de 2021, a comissão especial da 
Cannabis na Câmara dos Deputados aprovou o parecer fa-
vorável ao Projeto de Lei n. 399/15, que legaliza o plantio 
para fi ns medicinais, industriais e de pesquisa no Brasil, 
escancarando nosso país ao comércio legalizado de insu-
mos e produtos da Cannabis, como vem ocorrendo com 
boa parte do mundo.

Entre essas atividades industriais, destacamos: a far-
macêutica, alimentícia, rouparia e cordoaria, de beleza e 
cosméticos, perfumaria, de combustível, a indústria taba-
queira e outras dezenas de indústrias diretamente relacio-
nadas à Cannabis. Todas essas indústrias estão ávidas e 
muito interessadas na famigerada liberação da maconha 
para poderem explorá-la em suas atividades comerciais. A 
maconha passou a ser vista com os “ovos de ouro” ou “a 
bola da vez” dessas indústrias.

O passo seguinte, certamente será a legalização do uso da 
erva, principalmente para fi nalidade recreativa. Os estudos 
de pesquisa clínica e neurocientífi ca — que vêm sendo rea-
lizados em muitas universidades nacionais e internacionais 
sobre o uso da maconha e os impactos, especifi camente, 
sobre a saúde mental dos adolescentes — são enormes.

Um grande estudo envolvendo mais de 23 mil adolescen-
tes, realizado pela McGill University, no Canadá, publicado 

pelo JAMA Psychiatry, uma das maiores revistas de psiquia-
tria do mundo, demonstrou o impacto do uso da maconha 
a longo prazo. Os resultados demonstraram o seguinte: 
adolescentes usuários tiveram risco 37% maior de chances 
de desenvolverem depressão na idade adulta. 50% de chance 
de apresentarem maior ideação suicida na idade adulta e 
um risco de tentativa de suicídio triplicado na vida adulta. 
Adolescentes usuários têm 25% de chance de desenvolverem 
esquizofrenia que adolescentes não usuários.

Nas folhas e fl ores da Cannabis, há uma resina com cerca 
de 60 componentes denominados canabinóides, entre os 
quais o principal componente é o Δ9-tetrahidrocanabinol 
(THC), que funciona nos receptores cerebrais. Isso faz com 
que usuários crônicos de maconha apresentem défi cits 
cognitivos graves. Alterações eletroencefalográfi cas, tam-
bém observadas entre esses usuários crônicos reforçam a 
hipótese de que a maconha pode produzir neurotoxicidade. 
As alterações neuropsicológicas mais consistentemente 
descritas em usuários crônicos de maconha são défi cits em 
tarefas psicomotoras, atenção e memória de curto prazo.

No cérebro, as áreas preferenciais de ação dos canabi-
nóides são: hipocampo, córtex pré-frontal, gânglios da base 
e cerebelo. Essas áreas, se alterarem, provocarão mudan-
ças afetivas, emocionais, cognitivas e comportamentais 
específi cas. 

Portanto, fi ca claro que deveremos ter todo cuidado no 
trato dessa questão para evitarmos danos maiores à nossa 
juventude. ■

MISSÃO EM FOCO

A radical nobreza de Jesus
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

A presente refl exão está sendo gestada no Domingo de 
Ramos e da Paixão do Senhor, dia em que somos inseridos 
naquela a que muitos, mormente em tempos idos, chamavam 
a grande semana, a semana maior. Essa referência muito 
signifi ca em termos de fé, sobretudo, a fé em Jesus Cristo. 
Nela se segue passo a passo os últimos acontecimentos da 
vida do Senhor, por isso, o duplo nome da semana, embora 
com nuances e tonalidades espirituais diferentes, duas his-
tórias diferentes: Ramos e Paixão. 

Nesta altura do caminho da fé, pomo-nos diante de dois 
aspectos fundamentais da Páscoa: a entrada messiânica de 
Jesus em Jerusalém, com anúncio e 
triunfo da Ressurreição e a Memória 
da sua Paixão, que marcará igualmente 
a libertação da humanidade dos gri-
lhões do pecado e da morte. A cena 
a que se reza e medita sobre o desfecho da vida do Senhor 
leva-nos a também conferir a presente quadra da história, 
vendo nela, perto de nós, pessoas inocentes, que são vítimas 
de abusos de poder, violência, de abandono e de descaso, 
do racismo e também do ódio. 

Nas constatações que fazemos em razão da nossa fé no 
Senhor, brota do profundo de cada um de nós uma interro-
gação: pode vir de uma pessoa humana a protagonização 
do sofrimento do outro? Ora, o ser humano infelizmente 
é capaz de grandes insanidades, causando males terríveis 
aos seus semelhantes. Contudo, trata-se de um ser humano 
desconfi gurado. Portanto, fora da forma primeira, isto é, 
da forma original, aquela criada por Deus. O ser humano 
necessita humanizar-se. 

O ser humano humanizado é aquele que se esforça sempre 
por estabelecer relações justas e fraternas. Inclusive, chegan-
do a indignar-se em razão da dor e sofrimento provocados 

pela maldade humana. Quanto a isto, vale, pois, frisar medi-
tando o que lindamente diz o nosso querido Papa Francisco: 
“Quem não tiver coragem para chorar, quem não aprender 
a derramar suas lágrimas, difi cilmente vai ser um ser hu-
mano de corpo e alma”,

Estamos começando o caminho espiritual de Jesus, o 
Messias que se fez Servo, solidário com a humanidade 
sofredora. Nosso caminho humano, existencial e pastoral 
não poderá ser outro a não ser do mesmo modo como ele 
caminhou, vivendo do jeito que ele também viveu. Os ris-
cos são grandes, porque grandes também são as forças na 

contramão da vida e do bem, da jus-
tiça e da solidariedade. Mas o melhor 
caminho Jesus nos revela: é amar sem 
limites. Eis aí a missão do discípulo 
e da discípula, entregar-se, pois: “Se 

o grão de trigo caído na terra não morrer, fi ca só, mas se 
morrer produz muito fruto” (Jo 12, 24).

Caminhemos com Jesus e com ele aprendamos, escu-
tando a sua voz na voz de quem sofre, sendo defensores 
da justiça, sem oferecer respostas às violências com outras 
violências. Revestidos com as vestes da paz, enfrentemos 
as adversidades da vida ao modo de Jesus: com perdão, 
misericórdia e solidariedade. Este é o jeito procedimental 
do tipo de Messias que ele escolheu ser, o Servo solidário 
por toda a humanidade, principalmente pela parte mais 
sofredora - porque excluída da roda da vida e da dignidade 
pensada por Deus para todos, sem exclusão. 

Perante as insanidades humanas e ao insólito revesti-
mento de insensibilidades que abrigam ao coração humano, 
a radical nobreza de Jesus, que nos assume por inteiros, na 
entrega total de si, fascine-nos e encante-nos, fazendo-nos, 
também, nobres pela solidariedade! ■

Caminhemos com Jesus e com ele 
aprendamos, escutando a sua voz
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ACONTECEU

Espiritualidade das Pastorais Sociais 

Pastorais Sociais reunidas.
Foto: Delso de Jesus

No dia 2 de abril, as Pastorais Sociais da Arquidiocese de 
São Luís se reuniram para  um momento de Espiritualidade 
e Oração. O encontro aconteceu na Paróquia de Sant’Ana 
(Angelim) com o tema: Chamados para semear sementes e 
sonhos de vida! ■

Ministros da Celebração da Palavra participam 
do primeiro encontro arquidiocesano
No dia 27 de abril, aconteceu o primeiro encontro arquidio-
cesano dos Ministros da Celebração da Palavra. Sob a con-
dução do padre Jadson Borba, coordenador arquidiocesano 
da Ação Evangelizadora Missionária, o encontro iniciou com 
a missa na Paróquia São Cristóvão (Igreja Matriz) e marca 
a retomada das atividades dos Ministros da Celebração da 
Palavra em nossa Arquidiocese. ■

Movimento reúne mães que oram por seus filhos

Mães que participaram do evento
Foto: Arquivo “Mães que Oram por Seus Filhos”

Aconteceu na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
(Cohab) uma ação para vivência com grupos de mães do Mo-
vimento Mães que Oram pelos Filhos. O início do encontro 
realizado em 2 de abril, foi marcado pelo acolhimento da 

coordenadora arquidiocesana, Antônia Lobo. Além da bênção 
dada pelo frei Wanderlan, houve também a entronização da 
imagem de Nossa Senhora de La Salette, feita pelas mães do 
mais novo grupo da Arquidiocese de São Luís, representado 
por Márcia e Ana Teresa. ■

Missa dos Santos Óleos

Dom Gilberto Pastana, arcebispo metropolitano
Foto: Ribamar Carvalho

Na manhã do dia 7 de abril, na Catedral Nossa Senhora da 
Vitória (Centro), aconteceu a Missa dos Santos Óleos e da 
Unidade. Celebrada por dom Gilberto Pastana, concelebra-
da pelos padres da arquidiocese e diáconos permanentes, a 
missa contou também com a participação de catequistas, 
representantes de pastorais, movimentos e fi éis paroquianos, 
que tradicionalmente participam da celebração. ■

Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo

Grupo de fiéis que participou do eventos. 
Foto: Arquivo Fotográfico PAD

Nos dias 2 e 5 de abril, aconteceu a Formação para Agentes da 
Pastoral do Dízimo (PAD). Durante toda a tarde do dia 2, fi éis 

participaram do evento que foi realizado na Paróquia Nossa 
Senhora Mãe da Divina Providência, Forania São Cristóvão. 
No dia 5, foi a vez da Forania São Judas Tadeu, na Igreja 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Vicente Fialho). ■

MESC realiza primeiro encontro 
presencial de 2022
Aconteceu no dia 20 de abril, no auditório "Dom Geraldo 
Dantas", na Cúria Arquidiocesana, o primeiro encontro pre-
sencial realizado pelos coordenadores paroquiais dos Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão Eucarística (MESC). 
A organização pastoral da arquidiocese e a programação 
para a solenidade de Corpus Christi foram alguns dos as-
suntos abordados. Em junho, ocorrerá a eleição para a nova 
coordenação. Atualmente, Raimunda da Silva Araújo, está 
à frente dos ministros em nível arquidiocesano. Ao todo, 41 
representantes paroquiais participaram da reunião. ■

AGENDA

Comissão Pastoral para Animação Litúrgica

Evento: Encontro Arquidiocesano de Liturgia
Data: 14 de maio
Local: Igreja Nossa Senhora dos Remédios (Centro)
Horário: 8h
Contato: (98) 98355-0701 - Magnólia Costa Veras (coor-
denadora arquidiocesana da Comissão Pastoral para Ani-
mação Litúrgica). ■

Pastoral Vocacional

Evento: Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Data: 7 de maio
Horário: 17h
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição do Anil
Contato: (98) 98508-6823 - padre Rodrigo Gutemberg (co-
ordenador arquidiocesano da Pastoral Vocacional) ■

Encontro de Jovens com Cristo (EJC)
Evento: Encontro Arquidiocesano do EJC
Data: 15 de maio
Local: Paróquia Nossa Senhora da Glória (Alemanha)
Horário: 7h - iniciando com a Missa da comunidade
Contato: (98) 98781-1558 - Fábio Café (coordenador arqui-
diocesano do Encontro de Jovens com Cristo) ■

Canonização da Beata Madre Francisca Rubbato 

Evento: Semana Festiva da Solene Canonização da Beata 
Madre Francisca Rubbato
Data: 15 de Maio
Horário: 11h
Local: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Cohab)
Mais informações: www.scmrubatto.org ■

Comissão Pastoral para Animação 
Bíblico Catequético

Evento: Assembleia Arquidiocesana de Catequese
Data: 21 e 22 de maio
Local: Oásis (Aurora)
Contato: (98) 99992-9577 - Mariléa Castelhano (coordena-
dora arquidiocesana da Comissão Pastoral para Animação 
Bíblico Catequético) ■

Infância e Adolescência Missionária (IAM)
Evento: 10ª Jornada Nacional da IAM - Tema: “Testemu-
nhando Jesus Cristo, até os confi ns da terra”
Data: 28 de maio
Horário: 17h
Local: Igreja Nossa Senhora Mãe da Divina Providência 

(Cidade Operária)
Contato: (98) 98821-6682 - Rosângela Dias
(coordenadora da IAM) ■

ANIVERSARIANTES DE MAIO
01.05: Frei Luís Leitão - OFMCap
07.05: Padre Flávio Lazzarin
07.05: Padre Cláudio de Souza Fernandes - SCJ
08.05: Diácono Jorge André Rocha
08.05: Diácono José Ribamar Ribeiro Rocha
10.05: Diácono Jurandir Amorim Moraes
16.05: Frei José Rodrigues de Araújo - OFMCap
16.05: Padre José Ribamar Garcia de Sousa
19.05: Padre Claudinei Francisco de Oliveira 

- Dehoniano
19.05: Padre Haroldo Passos Cordeiro
22.05: Diácono Wellington Dias Chaves
24.05: Frei Edonildo Vasconcelos - OFMCap
27.05: Padre Eudo Costa Ferreira Filho
28.05: Frei Luís Giudici - OFMCap
30.05: Padre João Alberto Gomes
31.05: Padre Tássio Barros da Costa

ORDENAÇÃO
10.05: Padre Eudo Costa Ferreira Filho
16.05: Padre Flávio Lazzarin
26.05: Padre Marcelo Pépin
31.05: Padre Sérgio Henrique Garcia de Braga Mello
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ARQUIDIOCESE TRIBUTO - IN MEMORIAN

Padres maranhenses que 
foram destaque em vários 

setores, serão relembrados 
por seus feitos marcantes em 

favor do povo e da Igreja
Da redação

A Igreja Católica no Maranhão contou com diversas 
personalidades entre bispos, padres e religiosos, que tive-
ram um papel fundamental na evangelização e propaga-
ção da doutrina, além de terem sido homens e mulheres 
visionários, engajados em questões sociais e lutadores em 
prol da justiça e bem comum. E o Jornal do Maranhão 
dedica este espaço para compartilhar o testemunho de 
consagrados que tiveram grande destaque.

As homenagens iniciaram-se com a coluna “Ano Jubi-
lar”, com os arcebispos que geriram a Arquidiocese de São 
Luís nesses 100 anos. Na sequência, os bispos auxiliares 
que contribuíram com a missão ludovicense e arredores, 
assumindo o nome da coluna de “Arquidiocese Tributo”. 
E a partir de agora, este espaço será dedicado aos padres 
maranhenses que transformaram, com seu amor a Deus 
e seu vigor, o cenário missionário do Maranhão. Então, 
a partir das próximas edições esta coluna será “Arqui-
diocese In Memorian”.

Confi ra agora três das várias personalidades que 
homenagearemos por aqui:

Cônego José de Ribamar Carvalho:
natural da cidade de Codó (MA), foi um 
brilhante sacerdote que exerceu parti-
cipação direta no progresso intelectual 
maranhense. Idealizou a Universidade 
do Maranhão (UFMA) ao lado de dom 
José de Medeiros Delgado e, posterior-
mente, tornou-se o reitor.
Foto: blog do Padre João 
Dias Rezende Filho.

Padre João Mohana: fi lho de imi-
grantes libaneses, o médico e também 
escritor, nasceu na cidade de Bacabal 
(MA). Mohana escreveu vários livros 
dos quais o levou a receber o Prêmio 
Coelho Neto da Academia Brasileira 
de Letras e se tornou, posteriormente, 
membro da Academia Maranhense de 
Letras. Foto: site Maranhão Hoje.

Padre Jocy Neves Rodrigues: nasceu em Tutóia (MA), 
onde fundou o Instituto Paulino Neves, escola primária 
de referência em toda a região. Outro destaque da sua 

vida de missão foi a criação da Cruzada 
Eucarística, associação cristã de jovens 
e adolescentes que realizou o Congresso 
Eucarístico Regional Popular, em 1955. 
O evento envolveu todas as camadas 
sociais, inclusive os moradores de baixa 
renda. Padre Josy também foi o respon-
sável pela ordenação do primeiro padre 
negro da história do Nordeste. ■
Foto: Blog Kenard Kaverna

CONSELHO NACIONAL DOS LEIGOS DO BRASIL

CNLB: a associação que representa o laicato 
Entre as grandes atividades do Conselho Nacional dos Leigos do Brasil estão a 
participação dos membros em assembleias e capacitações para estudos específi cos
Da redação

O laicato da Igreja Católica corresponde aos membros 
que não integram o clero, ou seja, são aqueles que não são 
ordenados religiosamente, e o Conselho Nacional dos Leigos 
do Brasil (CNLB) é a associação responsável por representar 
essa parcela de fi éis em território nacional.

Segundo o Estatuto do CNLB (Capítulo I), trata-se de 
“uma associação de leigos e leigas católicos de direito pú-
blico eclésiastico, que assume as Diretrizes emanadas do 
Magistério da Igreja Católica, e se constitui como sociedade 
civil privada de âmbito nacional, sem fi ns lucrativos e sem 
vínculos políticos-partidários, com prazo de duração inde-
terminado, que congrega e representa o laicato do Brasil”.

Desde 1975, o CNLB atua em todo o país representando 
o laicato brasileiro. De acordo com a presidente do Conse-
lho Diocesano de Leigos de São Luís, Maria Paula Reis, os 
leigos e leigas têm a oportunidade de participar de assem-
bleias, reuniões do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e de capacitações para estudos específi cos. Tudo 
isso promovido pela associação.

O Conselho realiza inúmeras atividades para integrar 
os fi éis no cotidiano da Igreja em que diversos voluntários 
auxiliam nesse processo e, segundo a presidente do CNLB 
Regional Nordeste V, Maria José, todos os cristãos batizados 
podem fazer parte do conselho. “Precisamos viver o nosso 
batismo e buscar sempre atuar nas diversas pastorais das 

nossas paróquias ou em nossas dioceses. Só assim podemos 
ser sal, luz e fermento no meio da sociedade”, esclarece 
Maria José.

40ª ASSEMBLEIA GERAL
Anualmente, durante o Corpus Christi, o Conselho Nacio-

nal dos Leigos do Brasil realiza sua Assembleia Geral. Neste 
ano, a 40ª edição do encontro será realizada pela primeira 
vez no Regional Nordeste V, na Casa de Retiro Oásis, no 
bairro Aurora, em São Luís (MA). Durante os dias 16 a 19 
de junho, leigos e leigas de todo o Brasil estarão presentes na 
Assembleia cuja temática será “Sinolidade e missão: cristãos 
leigos e leigas em saída para as periferias”. ■

Cartaz da 40º Assembleia Nacional do Laicato do 
Brasil. Foto/arte: Hugo Yasser Santos Freitas 

Fique de olho

Para mais informações sobre o Conselho Nacional dos Leigos 
do Brasil, entre em contato com os seguintes números: 

• (98) 98826-0131 - Maria Paula
presidente do Conselho Diocesano de Leigos de São Luís
• (99) 98838-8023 - Maria José

presidente do CNLB Regional Nordeste V

CORPUS CHRISTI

Confi ra a agenda de preparação para Corpus Christi
Durante todo o mês de maio, a Arquidiocese de São Luís se mobiliza para a preparação da celebração do dia 16 de junho
Da redação

Muito além de um feriado, Corpus Christi é uma das grandes celebrações do 
calendário católico. A história da data relembra a Última Ceia, quando Jesus 
Cristo ceou com seus discípulos na quinta-feira santa, véspera de sua morte. 
Assim, celebra-se a eucaristia, isto é, o sacramento do sangue e corpo de Cristo.

Em homenagem a esta data, a Arquidiocese de São Luís mobiliza-se durante o 
mês de maio para preparar a celebração do 16 de junho com a Igreja. Para isto, é 
necessário um período de organização, articulação e mobilização nas paróquias. 
Serão 43 equipes de trabalho com foco na organização para garantir que tudo 
saia conforme o planejado. “O mês de maio é praticamente a reta fi nal que nós 
temos para mobilizar as comunidades, os grupos e movimentos a vivenciarem 
esse tempo de preparação para que em junho possa acontecer os eventos nas 
paróquias”, afi rma o padre Jadson Borba, coordenador da Ação Evangelizadora 
Missionária da Arquidiocese de São Luís. Imagem: Cássio Chaves

A programação de junho está dividida em três fases que 
precedem o dia de Corpus Christi (16 de junho). Veja:

13 de junho: Encontro das famílias das comunidades do entorno da Igreja Matriz 
à noite.
14 de junho: Momento de adoração nas capelas das comunidades das paróquias.
15 de junho: Catequese eucarística que será na igreja matriz.
Padre Jadson afirma a importância do envolvimento das pastorais, grupos e movimentos nesse projeto. “Neste momento, o en-
volvimento das pessoas e a participação das famílias, pastorais e dos movimentos é fundamental para que tenhamos uma reali-
zação plena, uma vivência de fato familiar e comunitária’’, enfatiza. Por fim, afirma que a participação nesse tipo de evento leva a 
compreensão das principais temáticas do Corpus Christi que são: comunhão, participação e missão. ■
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Poluição e degradação ameaçam 
os rios do Maranhão

Com a proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente fica o alerta para a necessidade de preservação 
dos recursos naturais, cuja reserva brasileira equivale a 12% de toda a água no planeta

Da redação

A água está presente no dia a dia de todas as pessoas, 
desde o momento em que acordam pela manhã até a hora 
de deitar à noite. Escovar os dentes, tomar banho, lavar 
a roupa e as louças, cozinhar, fazer aquele cafezinho ou 
simplesmente matar a sede são apenas algumas das coisas 
que se pode fazer com a água. 

Ainda que essencial para a sobrevivência das espécies, 
nem todos fazem o uso adequado deste bem. Os exemplos 
da má gestão da água são velhos conhecidos de muitos: é a 
torneira aberta enquanto escova-se o dente e a mangueira 
ligada para lavar a calçada. Isso só para citar duas situações. 
A má gestão da água no país registra um número alarman-
te: o Brasil desperdiça 39,2% de toda a água potável que é 
captada. Vazamentos, ligações irregulares, falta de medição 
e roubos são os motivos. De acordo com o Instituto Trata 
Brasil, o Norte (55,2%) e o Nordeste (45,7%) são as regiões 
que registram os maiores desperdícios de água. Seguidos 
pelo Sul (37,5%), Sudeste (36,1%) e Centro-Oeste (34,4%).

O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022, 
que acontece no dia 5 de junho, é: “Uma Só Terra”, e o 
evento acontece na Suécia. O foco é a vida sustentável em 

harmonia com a natureza. Este ano, a data marca os 50 
anos de realização da primeira Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente Humano – a Conferência 
de Estocolmo de 1972, que levou à criação do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e 
estabeleceu o dia 5 de junho de cada ano como Dia Mun-
dial do Meio Ambiente.

RESERVA DE ÁGUA
O Brasil possui 12% das reservas de água doce do planeta, 

mas o quadro não é dos mais animadores. O MapBiomas - 
um projeto de iniciativa do Observatório do Clima co-criada 
e desenvolvida por uma rede multi-institucional que envolve 
universidades, ONGs e empresas de tecnologia -, divulgou 
os dados da série histórica de 1985 a 2020 que mostram que 
o Brasil perdeu 15,7% da sua superfície de água.

Quando o recorte é no Maranhão, é preciso entender 
que o estado está inserido em três regiões hidrográficas: 
Parnaíba, Tocantins-Araguaia e a Região Hidrográfica do 
Atlântico Nordeste Ocidental, então se houve perdas no 
Brasil, logo o Maranhão figura nesses dados alarmantes.

OS RIOS DO MARANHÃO
De acordo com o professor de Geografia e consultor 

ambiental do Instituto Maranhense de Estudos Socioeco-
nômicos e Cartográficos (IMESC), Ribamar Carvalho, dois 
rios podem ser citados como principais no estado: Itapecuru 
e o Mearim. O professor pontua que, em relação à divisão 
das bacias hidrográficas do estado, têm-se as do Munim, 
Turiaçu, Maracaçumé, Preguiças e Periá, além das bacias 
Federais do Parnaíba, Tocantins e Gurupi.

“Os nossos rios atualmente correm sérios riscos de con-
taminação e degradação relacionados com a quantidade de 
efluentes domésticos, industriais e ligados ao agronegócio que 
são lançados nos rios, além do desmatamento das margens 
que aumentam o processo de assoreamento”, alerta Ribamar. 
Para o professor, as leis ambientais existentes são bastante 
eficientes caso aplicadas e/ou fiscalizadas. “Infelizmente não 
ocorre a fiscalização. A própria Constituição Federal já cita 
no Art. 225 a importância do Meio Ambiente. Sobre as leis 
ambientais direcionadas para os recursos hídricos, temos 
o Código Florestal Brasileiro, Lei de Crimes Ambientais, 
Política Nacional do Meio Ambiente e a Política Nacional 

Bacias hidrográficas do Maranhão
São 12 as regiões hidrográficas do Brasil estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional de Recursos Hí-

dricos do Brasil (CNRH). O estado do Maranhão está inserido em três destas regiões. Fazem parte das regiões as 
bacias do Itapecuru, Maracaçumé, Mearim, Munim, Periá, Preguiças, Turiaçu.

O rio Itapecuru nasce no Sul do Estado no sistema formado pelas Serras da Croeira, Itapecuru e Alpercatas, a 
Sudeste da Ilha do Maranhão, na forma de dois braços de rios denominados: Tucha e Mojó. Os principais afluen-
tes pela margem direita são os rios Correntes, Pirapemas, Itapecuruzinho, e os riachos Seco, do Ouro, Gameleira, 
Cachimbo e Guariba. Pela margem esquerda destacam-se os rios Alpercatas, Peritoró, Pucumã, Baixão do Vigia, 
Baixão da Bandeira, Douradinho, Olho D’água, Codozinho, dos Porcos, e Igarapé Grande, além dos riachos, São Fe-
linha, da Prata e dos Cocos.

A bacia hidrográfica do rio Maracaçumé tem o rio Maracaçumé como rio principal, nasce na Serra do Tiracambu 
e deságua no Oceano Atlântico entre os municípios de Godofredo Viana e Cândido Mendes. Os rios Duas Antas, 
Coqueiro, Macaxeira, Pacovel e Peixe são seus principais afluentes.

A bacia hidrográfica do rio Mearim é a maior entre todas as bacias hidrográficas do Estado. O rio Mearim, nas-
ce na serra da Menina, entre os municípios de Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras e São Pedro dos 
Crentes, recebendo a denominação de ribeirão Água Boa, seguindo um longo trajeto na direção Sudoeste-Nordeste, 
até Esperantinópolis. O rio Mearim tem como principais afluentes o rio Pindaré e o rio Grajaú.

A bacia do rio Munim está localizada na porção extremo leste do Maranhão. O rio Munim deságua na baía de 
São José, entre Axixá e Icatu. Suas nascentes estão situadas nos Tabuleiros da Formação Barreiras, a Nordeste do 
município de Caxias. A bacia tem como principais afluentes os rios Iguará, Paulica, riacho Mocambo, riacho Raiz, 
riacho da Cruz e riacho São Gonçalo pela margem esquerda e, pela margem direita, os rios Preto, riacho Pirangi, 
Una e riacho da Mata.

A bacia hidrográfica do rio Periá limita-se com as bacias hidrográficas do Munim, do rio Preguiças e com o Oce-
ano Atlântico. Esta bacia representa a menor área dentre todas as regiões hidrográficas do Estado. Seus rios prin-
cipais são: o Rio Periá, o rio Mapari e o rio Anajatuba. Todos esses rios vivem sob constante influência das marés 
que influenciam também o ritmo de vida da população local.

A bacia hidrográfica do rio Preguiças localiza-se a Nordeste do estado, sendo formada por três rios: o rio Pregui-
ças, que é o rio principal e tem a maior extensão; o rio Negro e o rio Cangatã. O rio Preguiças, chamado também de 
rio Grande, nasce no município de Santana do Maranhão, numa altitude de cerca de 120 m e percorre quase 135 
km de extensão até chegar à sua foz, no Oceano Atlântico no município de Barreirinhas.

A bacia hidrográfica do rio Turiaçu tem suas nascentes localizadas nas vertentes da Serra do Tiracambu, a 
partir desse ponto e percorre 720 km de extensão em direção à baía de Turiaçu, entre os municípios de Turiaçu e 
Bacuri. Durante este percurso, o rio Turiaçu recebe a contribuição dos rios Paraná e Caxias pela margem esquerda 
e, inúmeros igarapés pela margem direita.

Fonte: www.nugeo.uema.br

Consumo da água no Brasil

AGRICULTURA: A atividade agrícola é responsável 
pelo uso de 72% dos recursos hídricos utilizados 
no Brasil. Foto: Unsplash

INDÚSTRIA: As indústrias consomem 7% da vazão 
consumida no Brasil. Foto: Adobe Stock

USO URBANO: O abastecimento urbano é responsá-
vel por 9% do consumo de água no país. Foto: Unsplash

Fonte: Dados da Agência Nacional de Águas (ANA)
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de Recursos Hídricos”, informa.
Sobre os impactos do desmatamento nos rios, Ribamar 

Carvalho cita o Código Florestal Brasileiro. “O Código torna 
crime a retirada da vegetação das margens dos rios, porém, 
em muitos casos, não é respeitado. Com esta retirada, o solo 
fica mais solto e menos resistente sendo facilmente arras-
tado para os rios pela água das chuvas e pelo vento com os 
processos de erosão, provocando nos rios o assoreamento - 
que é a diminuição da profundidade e volume de vazão dos 
rios”. Ele completa explicando que com o assoreamento, o 
acúmulo dos sedimentos no fundo dos rios, faz com que o 
rio se alargue, facilitando com que ocorra os alagamentos 
nas áreas próximas a eles, situação que afeta e prejudica 
inúmeras famílias que podem ficar desabrigadas ou perde-
rem suas casas, além de afetar também a vida aquática de 
diversas espécies de peixes e vegetação subaquática.

ESTUDOS
Os estudos mais atuais sobre as bacias hidrográficas 

do Maranhão estão no Zoneamento Ecológico Econômico 
(ZEE), já concluído o do bioma Amazônico e em andamento 
o do bioma do Cerrado. Os dados hidrológicos, monitorados 
pela Agência Nacional de Águas/Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (ANA/CPRM), independente da série 
histórica, mostraram que há uma tendência de redução da 
vazão dos rios principais do estado. O professor Ribamar 
explica que esta evidência pode estar associada a diversos 
fatores, entre os quais, a variabilidade climática, o uso e 
a ocupação do solo, a intensificação do desmatamento e 
queimadas, que têm consequência direta na disponibili-
dade hídrica. “No estado, também é necessária a criação 
dos comitês de bacias hidrográficas, sendo essencial para 
geração de políticas públicas para a regulação do uso dos 
recursos hídricos. Sugere-se como medida fundamental, a 

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos”, 
conclui.

COELHO NETO: RIO PARNAÍBA ASSOREADO
O rio Parnaíba passa a 3km de distância da zona urbana 

da cidade de Coelho Neto, é o rio mais próximo do municí-
pio. Além dele tem o rio Munim, que passa na zona rural, 
mas sem oferecer riscos à população.

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil 
de Coelho Neto/MA, Humberto Ferreira, o rio Parnaíba es-
teve este ano três vezes acima do normal, o que ele descreve 
como: “Na cota de inundação”.

O monitoramento do nível do rio é feito pelo Serviço 
Geológico Brasileiro (CPRM) com informações diárias. “O 
nível chegou a 7,30m, 30 cm acima da cota de inundação e 
só tivemos uma família desabrigada, devido à distância do 
município”, pontua Humberto Ferreira.

Uma questão que preocupa Humberto é o assoreamento 
do rio Parnaíba. “Suas margens estão sendo desmatadas e 
tomadas por pasto para gado”, fala. Para Humberto, a região 
precisa urgentemente de um trabalho de reflorestamento 
das margens do rio, tanto da margem que pertence ao Ma-
ranhão, como também a que pertence ao Piauí.

Enchente do rio Paraníba causa transtornos no município 
de Coelho Neto (MA). Fotos: Waldirene Gomes, servidora da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Coelho Neto

Em março deste ano, um temporal que durou 1h30, atin-
giu vários bairros do município de Coelho Neto. Humberto 
conta que houve desabrigados, mas que eles contaram com 

apoio da prefeitura municipal em parceria com o Governo 
do Estado, departamento de defesa civil municipal e assis-
tência social. “A população recebeu cestas básicas, colchões. 
Os moradores foram tirados das áreas de riscos, com ajuda 
do Corpo de Bombeiros da cidade de Caxias”, pontua. Ele 
disse que esteve presente durante todos os trabalhos: “Ti-
vemos deslizamentos de barreiras, mas não tivemos óbitos, 
apenas perdas materiais”.

CHAPADINHA: PROJETO DE 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

De acordo com o secretário adjunto de Meio Ambiente 
da cidade de Chapadinha, Lucas Gomes, a administração 
municipal tem compromisso com as questões ambientais. 
Ele informa que a Secretaria de Meio Ambiente realiza dili-
gências semanais em algumas regiões do rio Munim, dentro 
da abrangência do município, e que este ano vai colocar em 
prática o projeto Águas do Futuro, que tem a intenção de 
preservar as nascentes locais. 

Lucas Gomes pontua que a maior preocupação ambiental 
no município é o desmatamento no leito do rio e assorea-
mento deste, por isso o projeto consiste em um trabalho 
de educação ambiental junto a comunidades tradicionais, 
quilombolas, assentamentos e reservas extrativistas. 

“A questão ambiental precisa de uma atenção maior, pois 
a cidade tem cerca de 100 mil habitantes. E é preciso pensar 
também na expansão do perímetro urbano, instalação de 
residências e populações em locais inadequados”, completa.

BARREIRINHAS: OS IMPACTOS DA 
PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO

Os afluentes do rio Preguiças já sofrem os impactos das 
plantações de eucalipto. Foto: Ribamar Carvalho

O jornalista EdWilson Araújo foi ver de perto os impactos 
da monocultura do eucalipto nos rios que passam no muni-
cípio de Barreirinhas, interior do Maranhão, e registrou os 
detalhes em uma matéria especial intitulada: Monocultura 
do eucalipto já ameaça o território de Barreirinhas, nos Lençóis 
Maranhenses, veiculada em seu blogue https://edwilsonaraujo.
com/tag/rio-preguicas/.

EdWilson visitou o povoado Mendes, na cidade de Belá-
gua e identificou a mudança da paisagem na fronteira entre as 
cidades de Barreirinhas e Urbano Santos. Ali, ele entrevistou 
moradores que, por meio de depoimentos também regis-
trados em vídeo, descreveram como era o local antes de as 
plantações de eucalipto secarem o rio Jacu, um dos afluentes 
do rio Preguiças, que banha o município de Barreirinhas.

De acordo com ele, nesse município “já é visível a destrui-
ção da biodiversidade pelas grandes fazendas de eucalipto”. 
Com o assoreamento, não há riacho, nem córregos, nem 
peixes, caça ou aves. Ele pontua na matéria que “o assore-
amento provoca não só o desequilíbrio ambiental, mas a 
escassez de alimentos para as comunidades”. ■

Economize água em casa

Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Você pode e deve economizar água em casa. Faz bem 
para o seu bolso e também para o planeta. O uso cons-
ciente da água é uma tarefa simples que, quando colo-
cada na rotina, acontece de forma automática. Vamos 
às dicas:

1. Reduza o tempo dos banhos.
2. Feche o chuveiro enquanto se ensaboa.
3. Ao escovar os dentes feche a torneira.
4. Conserte vazamentos.
5. Use a descarga com consciência.
6. Retire o excesso de sujeira dos pratos.
7. Lave a roupa toda de uma vez.
8. Prefira regador para molhar plantas e baldes para 
lavar carro.
9. Use a vassoura para limpar a calçada em vez de 
mangueira.
10. Faça a manutenção da caixa d’água para não 
transbordar.

Conteúdo elaborado com base nas dicas do Infomoney

 Uma torneira gotejando pode desperdiçar 46 
litros de água por dia. Foto: Luis Quintero / Pexels

Curiosidades
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 
cada pessoa precisa de cerca de 110 litros de água por dia.
Uma torneira gotejando chega a desperdiçar 46 litros de 
água por dia. São 1.380 litros por mês.
Uma ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, 
consome 135 litros de água. Já com o chuveiro elétrico, em 
15 minutos com o registro meio aberto, são gastos 45 litros.
E ficar por cinco minutos com a torneira não muito aberta, 
gasta 12 litros de água.

Fontes: ONU e https://corregolimpo.com.br
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PALAVRA DO REITOR

O Espírito Santo e 
a Virgem Maria

Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

Foto: Lawrence OP | Flickr

A Palavra de Deus na segunda aliança, Novo Tes-
tamento, revela-nos um vínculo indispensável entre a 
ação do Espírito Santo e o papel da Virgem Maria na 
história da salvação. No seio da Santíssima Trindade, 
a Trindade do céu, a Pessoa Amor é o Espírito. Ele é o 
amor de comunhão entre o Pai e o Filho. Na imagem 
humana da Trindade, a família de Nazaré: Jesus, Maria 
e José, a pessoa amor é a Santíssima Virgem Maria. 
É ela que, com o seu sim, a sua carne e o seu sangue, 
estabelece vínculo entre Deus e a nossa humanidade, 
entre Jesus e nós, entre Jesus e José. Foi por ela que Deus 
escolheu entrar em nossa história e tornou-se um de nós. 

O evangelista Lucas, ao narrar o episódio da Anun-
ciação do Senhor e o sim de Maria a Deus, diz que Ela 
concebeu pela ação do Espírito: “O Espírito Santo virá 
sobre ti” (Lc 1,35). A obra do Espírito quis precisar do 
sim de Maria e o sim de Maria só alcançou o seu objeti-
vo pela atuação do Espírito. O atuar de ambos aparece, 
portanto, profundamente entrelaçado no momento da 
encarnação de Jesus.

Maria e o Espírito parecem agir 
sempre juntos, quando se trata de 

assumir a maternidade, quando 
se trata de ser a Pessoa amor.

Assim como o evangelista Lucas nos ensina que Ma-
ria se tornou a Mãe do Meu Senhor (Lc 1,43), a Mãe de 
Deus, pelo Espírito (cf. Lc 1,35), o evangelista João nos 
diz que ela se tornou a mãe do discípulo amado, ou seja, 
a Mãe de cada um de nós: “Junto à cruz de Jesus esta-
vam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher 
de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua 
mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: 
Mulher, eis aí teu fi lho. Depois disse ao discípulo: Eis 
aí tua mãe”. E dessa hora em diante o discípulo a levou 
para a sua casa (Jo 19,25-27). Levá-la consigo signifi ca 
acolher a ordem dada por Jesus: “Eis a tua Mãe”. Daí 
deriva que Maria não é somente a Mãe de Deus, Ela 
é também a Mãe do povo de Deus, a Mãe de cada um 
de nós. Essa sua segunda maternidade, a que concerne 
cada um de nós, também ela é assumida na presença e 
sob a ação do Espírito. 

No alto da Cruz, auge do mistério pascal, Jesus não 
está sozinho, Ele está profundamente assistido pelo 
Pai e pelo Espírito. A prova disso está no seu último 
brado, antes de morrer: “Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito” (Lc 23,46). O termo espírito aqui refere-se 
não apenas à sua alma humana, mas ao Espírito que o 
conduziu na missão, como é próprio da cristologia do 
evangelista Lucas por quem esta frase é narrada (cf. Lc 
4,1-2; 14-21; 23,46). Ora, foi neste contexto do mistério 
pascal e, profundamente amparado pelo Espírito, que 
Jesus disse à Maria, “Mulher, eis aí o teu fi lho”. Por-
tanto, Maria e o Espírito parecem agir sempre juntos, 
quando se trata de assumir a maternidade, quando se 
trata de ser a Pessoa amor. Isto aconteceu na materni-
dade divina de Jesus e na maternidade assumida com 
relação a cada um de nós. Maria é, portanto, o símbolo 
mais expressivo, a imagem mais bela e mais eloquen-
te da Pessoa e da ação do Espírito, assim como todos 
nós somos imagens da Santíssima Trindade, imagens 
vivas de Deus. ■

NOTAS

Santuário celebra Tríduo de São José Operário

Imagem de São José de Ribamar. Foto: 
Ribamar Carvalho (PASCOM/SJR)

Santuário São José de Ribamar | Imagem Peregrina 
de São José no Novenário de Março/2022. 

Foto: Ribamar Carvalho (PASCOM/SJR)

No último dia 29 de abril, a Paróquia e Santuário São José 
de Ribamar completou 80 anos e foi comemorado dentro do 
Tríduo de São José Operário. A paróquia foi fundada por dom 
Carlos Carmelo, em 29 de abril de 1942.

Forania São José de Ribamar realiza Escuta Sinodal

Valéria Baldez, jornalista

Participantes da Escuta Sinodal com representantes do 
Santuário São José de Ribamar. Foto: PASCOM/SJR

Participantes da Escuta Sinodal na Forania São 
José de Ribamar. Foto: PASCOM/SJR

Realizada em 26 de março, a escuta Sinodal da Forania São 
José de Ribamar foi conduzida pelo padre Jadson Borba, coor-
denador arquidiocesano da Ação Evangelizadora Missionária, 
e o padre Gutemberg Feitosa, vigário forâneo. 
O evento aconteceu no Ginásio da Escola Patronato São José 
de Ribamar e contou com a participação dos delegados das 
sete paróquias da Forania: Santuário São José de Ribamar, 
Sagrado Coração de Jesus (Moropóia), Nossa Senhora da Luz 
(Paço do Lumiar), Sagrada Família (Maiobão), Nossa Senhora 

Aparecida (Vila São Luís), Nossa Senhora de Guadalupe (Pa-
ranã) e Nossa Senhora do Carmo (Lima Verde).
Participaram da escuta os diáconos: Raimundo Ramos e Wer-
ley Leite (Santuário), Romeu (Carmo) e José Maria (Sagrado 
Coração). E também os padres: Gutemberg Feitosa (Santuário), 
Heitor Moraes (Aparecida), Luís Henrique (Sagrada Família), 
Eudo Ferreira (Sagrado Coração), Rodrigo Gutemberg (Luz), 
Ailton César (Carmo), Cláudio Roberto (Santuário), Irailson 
Barbosa (Santuário) e Jadson Borba (coordenador arquidio-
cesano da Ação Evangelizadora Missionária).
Estiveram presentes 84 pessoas, que foram divididas entre 
as quatro equipes do Processo Sinodal: Relatoria, Liturgia/
Espiritualidade, Moderação e Comunicação. No total, servi-
ram cerca de 30 pessoas de várias paróquias, em equipes de 
alimentação, acolhida, comunicação, limpeza e apoio. Essas 
equipes foram organizadas para dar suporte aos participantes 
da escuta Sinodal na Forania.

Missa em Ação de Graças e benção da 
nova sede da Secretaria Municipal da 
Receita (SEMREC), no dia 6 de abril

Servidores da SEMREC no Santuário São José de Ribamar 
participam da Missa em Ação de Graças. Foto: Ascom PMSJR

Consagração das hóstias durante a Missa de Lava Pés
Foto: Ribamar Carvalho (PASCOM/SJR)

Adoração ao Santíssimo no retiro Aviva Jovem realizado pela 
Juventude do Santuário São José de Ribamar durante o Sábado 
Santo e Domingo de Páscoa. Foto: Gustavo Diniz (PASCOM/SJR)

Praça do Santuário | Novenário de São José em março 
de 2022. Foto: Ribamar Carvalho (PASCOM/SJR)
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PALAVRA DO PAPA

Acesso à água: um 
direito humano 

fundamental
Seleção de textos, professor Mario Cella

Papa diante do rio Jordão.
Foto: Vaticans news

Promovido pela ONU, o Dia Mundial da 
Água está em sintonia com o eixo central 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. O Papa Francisco enviou uma 
mensagem ao diretor-geral do Fundo das Na-
ções Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO). José Graziano da Silva, por ocasião 
do Dia Mundial da Água, celebrado dia 22 
de março passado, sobre o tema “Água para 
todos: ninguém deve ser deixado para trás”.

“A água é um bem imprescindível para o 
equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência 
humana. É necessário administrá-la e cuidar 
dela para que não seja contaminada ou per-
dida. Percebe-se em nossos dias como a aridez 
do planeta se estende a novas regiões e cada 
vez mais aumentam as pessoas que sofrem 
com a falta de fontes de água adequada para 
o consumo”.

A água e as nossas 
origens

“A água nos convida a refl etir sobre nossas 
origens. O corpo humano é composto pela maior 
parte de água; e muitas civilizações, na história, 
surgiram na proximidade de grandes cursos 
d’água que marcaram sua identidade”.

 O Pontífi ce lembrou isto em 2018 em sua 
mensagem para o Dia Mundial de Oração 
pelo Cuidado da Criação, acrescentando que 
“(...) a água é um elemento tão simples e precio-
so, que infelizmente poder ter acesso é difícil, se 
não, impossível para muitos.

“Cuidar das fontes e reservatórios de água 
é um imperativo urgente” (...) projetos com-
partilhados e gestos concretos são urgentemente 
necessários, tendo em mente que qualquer priva-
tização do bem natural da água em detrimento 
do direito humano de acesso a ela é inaceitável”. ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

Processo da Escuta Sinodal na 
Forania São José de Ribamar
No dia 26 de março de 2022, aconteceu a escuta sinodal na Fora-
nia São José de Ribamar, no Ginásio da Escola Patronato São José 
de Ribamar. O encontro contou com a participação da Equipe 
Arquidiocesana do Processo Sinodal e mais doze delegados de 
cada paróquia da Forania, que são: Santuário São José de Ribamar, 
Sagrado Coração de Jesus (Moropóia), Nossa Senhora da Luz (Paço 
do Lumiar), Sagrada Família (Maiobão), Nossa Senhora Aparecida 
(Vila São Luís), Nossa Senhora de Guadalupe (Paranã) e Nossa Se-
nhora do Carmo (Lima Verde). O encontro foi conduzido pelo padre 
Jadson Borba, coordenador Arquidiocesano da Ação Evangelizado-
ra Missionária e pelo padre Gutemberg Feitosa, vigário Forâneo. 

  Escuta sinodal na Forania São José de Ribamar.
Fotos: Equipe de comunicação arquidiocesana do Sínodo

A escuta sinodal ocorre pela segunda vez em Santa Rita 
(MA) pela Forania São Benedito, Região do Itapecuru

Momentos da segunda escuta sinodal na Forania 
São Benedito em Santa Rita (MA). Foto: Equipe 

de comunicação arquidiocesana do Sínodo

A Forania São Benedito da região do Itapecuru realizou no dia 26 de 
março, o segundo momento de escuta sinodal, com a participação 
de 40 convidados. O encontro aconteceu na Paróquia Santa Rita 
de Cássia, do município de Santa Rita (MA) e contou com a parti-
cipação do padre Flávio Collins, Maria Eugênia Collins e Domiciana, 
todos da Equipe Arquidiocesana para o Sínodo. Fazem parte desta 
forania: Paróquia Santa Rita de Cássia (Santa Rita/MA), Paróquia 
Nossa da Conceição da Bem Aventurada Virgem (Bacabeira/MA) e 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Rosário/MA).

Dia da escuta sinodal na Forania 
Nossa Senhora de Nazaré

Escuta sinodal na Forania Nossa Senhora de Nazaré. Foto: 
Equipe de comunicação arquidiocesana do Sínodo

No dia 27 de março, no Centro Paroquial de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro (Cohab), aconteceu a escuta sinodal da Forania 
Nossa Senhora de Nazaré, que é formada pelas seguintes paróquias: 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Cohab), Nossa Senhora da 
Conceição (Anil), Sant’Ana (Angelim), Nossa Senhora do Rosário 
(João de Deus), Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Cohatrac) e 
Santa Paulina (Residencial Pinheiros).

Religiosos e religiosas participam de vivência sinodal
A vida consagrada também teve a oportunidade de vivenciar a 
escuta sinodal. O encontro para religiosos e religiosas da Regional 
Nordeste V, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
foi realizado dia 26 de março na Casa das Irmãs de São José e de 
São Jacinto (Filipinho) e conduzido pelo diácono José Ribamar 
Castro, da Paróquia Nossa Senhora da Glória e São Judas Tadeu; 
e pela irmã Cícera (Paulina), ambos são membros da Equipe Ar-
quidiocesana do Sínodo.

O processo sinodal reúne religiosos e religiosas no Maranhão
Foto: Equipe de comunicação arquidiocesana do Sínodo

O processo de sinodalidade entre os religiosos, além de propor-
cioná-los a vivência do Sínodo, também teve como objetivo a 
reaproximação dos consagrados em missão no território mara-
nhense. “O objetivo do encontro foi reaproximar a vida religiosa do 
Maranhão após dois anos de pandemia, escutar essas lideranças 
e repassar os encaminhamentos e orientações para nossa cami-
nhada ao longo desse triênio”, explica irmão Natanael de Melo 
Carvalho, redentorista.

Forania Anjo da Guarda realiza Escuta Sinodal

 Membros da Forania Anjo da Guarda. Foto: Equipe de 
Comunicação Arquidiocesana do Sínodo/Forania Anjo da Guarda

No dia 9 de abril, sábado, a Forania Anjo da Guarda realizou a Es-
cuta Sinodal, na Igreja Nossa Senhora da Penha, bairro Anjo da 
Guarda. Essa Forania compreende as paróquias Nossa Senhora 
da Penha, São Daniel Comboni e São José do Bonfim, da região 
Itaqui Bacanga de São Luís.

DOM SEBASTIÃO BANDEIRA CONVIDA O MARA-
NHÃO A INTENSIFICAR AS AÇÕES DO SÍNODO

Palavra de dom Sebastião Bandeira para a Igreja do Maranhão
Acesse o QR Code e confira o vídeo na íntegra!

O site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil / Maranhão 
(CNBB) divulga vídeo de dom Sebastião Bandeira, presidente do 
Regional Nordeste V e bispo de Coroatá (MA), convidando todo o 
Maranhão para intensificar as ações sinodais para que o processo 
possa acontecer com autenticidade. O bispo de Coroatá destaca 
a importância de escutar. “Escutar é um ato de sabedoria porque 
sempre nos enriquecemos escutando os outros. Escutar é um ato 
de coragem, porque às vezes escutamos coisas que não gostamos, 
mas precisávamos ouvi-las. Escutar é uma atitude de humildade, 
de aprendizado”, ressalta dom Sebastião. ■

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

ASSISTA AO VÍDEO
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COMUNICANTES

Sínodo é comunicação
Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

1 MARTINO, Luiz Cláudio. Sobre o conceito de comunicação: ontologia, história e teoria. In: Questões Transversais – Revista de Epistemologia da 
Comunicação. Vol. 7, n.14, jul-dez, 2019.

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

Certamente, você já deve ter percebido que a palavra “Sí-
nodo” está mais comum entre os católicos. Afi nal, o Papa 
Francisco convocou toda a Igreja para um esforço coletivo 
de caminhar junto em comunhão, participação e missão, 
como bem revela o tema do Sínodo 2021-2023. O objetivo 
é realizar uma grande escuta do Povo de Deus, que garanta 
uma participação plural e que ofereça pistas de refl exão sobre 
o papel da Igreja no terceiro milênio. Pois bem, é interessan-
te perceber como a vivência sinodal 
é uma vivência de comunicação. Po-
demos destacar dois eixos para essa 
refl exão: o caminho e a escuta.

Até meados do século passado, a 
expressão “meios de comunicação” era 
empregada tanto para designar meios 
de transporte para pessoas e bens materiais (estradas, barcos, 
ferrovias) quanto para aqueles destinados à circulação de 
bens simbólicos (telégrafo, imprensa). O que há de comum 
entre esses dois grupos é que ambos são vias de comunicação 
(MARTINO, 2019)1. Logo, o próprio fato de estar no caminho 
signifi ca que o caminhante está em via de comunicação, está 
construindo um sentido, modifi cando a si mesmo e indo ao 
encontro do outro. Quando o Santo Padre convida a Igreja 
a caminhar junto, sua ação traz à tona os vários sentidos 
que o outro provoca em mim nessa ação comunicante e vi-
ce-versa. Há uma afetação de mão-dupla. Pois, para estar 
junto precisamos acertar os passos com o outro, precisamos 
dialogar. E para dialogar, precisamos, além de falar, escutar 

e ser escutados. Chegamos ao nosso segundo eixo.
Pode ser uma obviedade, mas precisamos ter clareza de que 

escutar é diferente de ouvir. Ouvir é o nível mais básico da 
audição humana, é a nossa capacidade de receber informações 
sonoras por meio do nosso sistema auditivo (RODRÍGUEZ, 
2006)2. Logo, estamos sempre ouvindo, mesmo quando não 
damos atenção aos sons que nos cercam. Escutar é diferente, 
implica dedicar atenção ativa ao que estamos ouvindo. Por-

tanto, escutar o outro é uma ação que 
requer o nosso engajamento, a nossa 
decisão, a nossa participação. A escuta 
de quem está junto é a comunhão dos 
sentidos, é o discernimento entre tantos 
ruídos, é a ação comum entre os que 
estão no caminho.

Por isso, lembro que no encontro sinodal da Forania Nazaré 
– Arquidiocese de São Luís, quando estávamos reunidos em 
grupos divididos por atividades, alguém perguntou: “qual é o 
papel da comunicação no Sínodo?”. Dentre as várias respostas, 
eu destaquei que deveríamos retomar a própria etimologia 
do termo comunicação, que vem do latim communicare, que 
signifi ca tornar comum, compartilhar. Nessa perspectiva, 
devemos pensar a comunicação sinodal para muito além da 
divulgação nas redes sociais, nos carros de som, nos grupos 
de Whatsapp. Essa é apenas uma parte importante do serviço, 
mas não encerra o processo. Precisamos fazer do Sínodo uma 
ação comum de quem compartilha o mesmo caminho, de 
quem escuta, de quem comunica. Sínodo é comunicação. ■

JANELA TEOLÓGICA

A comunidade por 
trás do Evangelho: 
terceira e quarta fases
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

No artigo de abril mostramos uma brevíssima história 
da comunidade por trás do Evangelho nas fases um e dois. 
Vamos completar o quadro trazendo as fases três e quatro.

 Ainda na segunda fase, segundo Brown, as tentativas 
de proclamar a luz de Jesus aos gentios podem também ter 
encontrado difi culdades, e o “mundo” tornou-se um termo 
geral para todos aqueles que preferem as trevas à luz (como 
o termo “os judeus”). 

Outro grupo importante para a história da comunidade 
joanina são os adeptos de João Batista. Nessa comunidade 
os confrontos foram bem mais intensos dos que nas demais 
comunidades cristãs do primeiro século. 

Pertencem a esta fase aqueles que Brown chama de cris-
tãos judeus de fé inadequada. Estes deixaram a sinagoga (ou 
dela foram expulsos), eram conhecidos publicamente como 
cristãos, que formavam igrejas. Sabe-se da sua existência 
pela presença no Evangelho de judeus que eram publica-
mente crentes ou discípulos, mas cuja falta de fé verdadeira 
é condenada pelo autor (Jo 6,60-66).

A TERCEIRA FASE 
Envolvia a situação de vida nas comunidades joaninas 

agora divididas, no tempo em que foram escritas as epísto-
las, provavelmente por volta do ano 100 d.C. 

Nesse momento, a luta acontece entre dois grupos dos 
discípulos de João, que estão interpretando o evangelho de 
maneiras opostas, no que se refere à cristologia, à ética, à 
escatologia e à pneumatologia. 

O autor das epístolas afi rma que para ser fi lho de Deus a 
pessoa deve confessar que Jesus Cristo veio na carne e deve 
observar os mandamentos, enquanto os separatistas creem 
que aquele que desceu do alto é tão divino que não é total-
mente humano, ele não pertence ao mundo, nem sua vida 
neste mundo nem a vida do crente tem valor salvífi co. Para 
eles, conhecer que o Filho de Deus veio a este mundo é o 
que importa, e os que creem realmente nisto já estão salvos.

QUARTA FASE (SÉCULO II)
Finalizando, a quarta fase viu a dissolução dos dois gru-

pos joaninos depois que as epístolas foram escritas. A maior 
parte da comunidade joanina parece ter aceitado a teologia 
separatista. Estes, provavelmente, tenderam mais rapida-
mente no século segundo para heresias: o docetismo, o 
gnosticismo e o montanismo. 

Os adeptos do autor de 1 João, no começo do século 
segundo, gradualmente se aproximaram da Igreja da tradi-
ção sinótica, com a autoridade de Pedro (cf. Jo 21), como se 
demonstra pela aceitação crescente da cristologia joanina 
da preexistência do Verbo.

Como os separatistas e seus descendentes heterodoxos 
usaram mal o quarto evangelho, ele não é citado como Escri-
tura pelos escritores ortodoxos na primeira parte do século 
II. Contudo, o uso das epístolas como um guia correto para 
interpretar o evangelho fi nalmente conquistou para João um 
lugar no cânon da Igreja. 

Finalizando, o autor diz que muito deste reconhecimento 
mostra uma comunidade cuja avaliação de Jesus era agu-
çada pela luta, e cuja elevada apreciação da divindade de 
Jesus levava a antagonismos fora da comunidade e a cismas 
dentro dela. ■

Venha viver o Mês Mariano
na Paulinas São Luís e diga:

Produtos para 
você viver em 
conexão com 
a Mãe de Deus
e nossa!

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

R$ 8,00

R$ 8,00

R$ 12,00

R$ 8,00

R$ 12,50

R$ 10,50 DELIVERY:
(98) 98403-9706

Anúncio_São_Luís.indd   1Anúncio_São_Luís.indd   1 13/04/2022   08:31:5213/04/2022   08:31:52

ESPAÇO CATEQUESE

Igreja doméstica: lugar de santidade
Adriana de Freitas Faria Castro, da Comissão Arquidiocesana de Catequese

A família é projeto de Deus, então, por 
ser projeto divino, gerada no céu, preci-
samos aprender, a partir do céu, os prin-
cípios para edifi car nossa casa. Para tal, o 
Senhor nos deixou um manual, a Bíblia, a 
qual está repleta das delícias que instruem 
a humanidade a moldar uma família de 
acordo com o coração de Deus.

O Catecismo da Igreja Católica (CIC), 
nos ensina que a Sagrada Escritura come-
ça pela criação do homem e da mulher, à 
imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26-
27), e termina com a visão das “núpcias do 
Cordeiro” (Ap 19, 9), ou seja, do princípio 
ao fi m, a Escritura fala do matrimônio e 
do seu “mistério”, da sua instituição e do 
sentido que Deus lhe deu, da sua origem 
e da sua fi nalidade, das suas diversas rea-
lizações ao longo da história da salvação, 
das suas difi culdades nascidas do pecado e 
da sua renovação “no Senhor” (1 Cor 7, 39), na Nova Aliança 
de Cristo e da Igreja (CIC Nº 1602).

Na Exortação Apostólica, Familiaris Consortio, São João 
Paulo II dá uma ordem às famílias: Família, torna-te aquilo 
que és!

Nesta perspectiva, as famílias precisam descobrir não só 
a sua identidade, o que é, mas a sua missão. A família é cha-
mada por Deus a ser colaboradora no Seu projeto salvífi co de 
anunciar e viver o Evangelho com alegria, ou seja, comunidade 
de vida e de amor. Por isto lhe é confi ada a missão de guardar, 
revelar e comunicar o amor, qual refl exo vivo e participação 

real do amor de Deus pela humanidade e 
do amor de Cristo pela Igreja, sua esposa.

Por ser comunidade de amor, a famí-
lia é local propício do perdão, é nela que 
vivenciamos a graça de perdoar e ser per-
doado, exercitando, portanto, esse amor, 
pois “se nos amarmos mutuamente, Deus 
permanece em nós e o seu amor em nós é 
perfeito” (1 Jo 4,12).

Essa comunhão familiar bem vivida é 
o caminho perfeito para a santifi cação na 
vida ordinária e de crescimento místico, 
um meio para a união íntima com Deus, 
conforme o Papa Francisco nos exorta em 
sua carta apostólica Amoris Laetitia.

As famílias cristãs são convocadas a 
viver esse caminho de santidade. Sim, é 
possível ter uma família santa, pois a san-
tidade não é privilégio de poucos, mas um 
chamado do próprio Cristo que nos con-

vida: “Portanto, sede santos, assim como vosso Pai celeste é 
santo” (Mt 5,48). Esse convite que Deus nos faz à santidade, 
é na verdade, um convite à felicidade, “felizes os que temem 
o Senhor, os que andam em Seus caminhos” (Sl 128,1). Por 
isso a santidade é possível, pois Deus não nos pede coisas 
inatingíveis. Na verdade, é colocar em prática os princípios 
evangélicos.

Que a Sagrada Família de Nazaré, torne as nossas famí-
lias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas 
escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas (Amoris 
Laetitia). ■

Igreja no lar: Diácono George Castro e 
sua família, reunidos para rezar o terço. 
Foto: Arquivo pessoal / George Castro

Precisamos fazer do Sínodo uma 
ação comum de quem compartilha 

o mesmo caminho, de quem 
escuta, de quem comunica. 
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FAZENDA DA ESPERANÇA EM COROATÁ

Conheça a obra que acolhe jovens com dependência química
Da redação

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica 
que regenera vidas e famílias, com 39 anos de experiên-
cia na recuperação de dependentes químicos em diversas 
passagens. A história de como surgiu o projeto missionário 
vem da década de 80, de uma esquina (ponto de usuário de 
drogas) no bairro de Pedregulho, em Guaratinguetá (SP), 
quando um jovem chamado Nelson Giovanelli Rosendo 
dos Santos despertou o interesse por viver o evangelho e a 
querer motivar outros jovens a saírem da situação de vício 
no álcool e das drogas. 

No trajeto do trabalho, Nelson percebeu as necessidades 
relacionadas a um grupo de usuários de substâncias psico-
ativas que sempre estavam no decorrer do seu caminho. A 
situação do grupo o instigou a estabelecer um relaciona-
mento, por meio de visitas regulares a fim de identificar 
uma possibilidade de intervenção. Sob a orientação do 
pároco local, o frei Hans Stapel, iniciou-se uma primeira 
experiência de acolhimento. Esses foram os primórdios da 
Fazenda da Esperança.

O que ele não esperava era que daquele momento em 
diante, aquele trabalho tomaria um rumo certeiro e se tor-
naria um centro de referência na América Latina em re-
cuperação de jovens e de motivação para as pessoas que 
também procuram uma vocação e inspiração para suas 
vidas. Logo a seguir, Antônio Eleutério, um dos participan-
tes do início daquele projeto, recorreu ao tratamento e com 
a orientação de viver o evangelho, conseguiu se tornar um 
ex-dependente químico.

Com a bem sucedida recuperação daquele rapaz, frei Hans 
Stapel, engajou-se ainda mais na missão e começou a fazer 
pedidos aos moradores do bairro a fim de conseguir um 
terreno para o que mais tarde se tornaria a primeira sede da 
Fazenda da Esperança. Após a visita do Papa Bento XVI em 
2007, a instituição ganhou popularidade e reconhecimento 
e as doações tanto do Brasil quanto do exterior começaram 
a aumentar.

A obra, na cidade de Coroatá (MA), tem atuação desde 
1988 no processo de recuperação de pessoas que buscam a 
libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga, 
sendo a primeira unidade instituída fora de Guaratinguetá 

(SP). O padre Paul Stapel, irmão do fundador da Instituição, 
solicitou a implantação de uma unidade na diocese ao se 
sensibilizar com a realidade de extrema pobreza e a proble-
mática das drogas na região, em especial com as crianças e 
adolescentes de rua. Iniciou-se então uma missão com cinco 
jovens ex-acolhidos e voluntários. 

Foi inaugurada assim a nova Fazenda, que tem parceria 
com as Irmãs Franciscanas de Solano, com a Pastoral da 
Criança, a Diocese de Coroatá e com a Associação Obra de 
Maria, desenvolvendo um intenso trabalho social, prestando 
atendimento às famílias carentes através da Congregação de 
Religiosas de Francisco Solano, onde são feitos atendimentos 
de saúde, com visitas domiciliares, curativos, orientação 
sobre os cuidados com doentes.

O sucesso da Fazenda da Esperança na Diocese de Co-
roatá se deve ao programa de recuperação que se baseia em 

processos pedagógicos, cujo resultado eleva a autoestima e 
resgata a dignidade dos seus acolhidos. Esse programa de 
recuperação é baseado em um tripé que consiste no trabalho, 
convivência e na espiritualidade. Como prova, todos os aco-
lhidos vivem em uma irmandade que de tão unida é capaz 
de devolver aos acolhidos o real sentido da vida, do amor a 
si e ao próximo, bem como da importância da comunhão.

OBRA DE DEUS
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

vulnerabilidade em relação às drogas afeta cerca de 275 
milhões de pessoas, o que representa 5,5% da população 
mundial entre 15 e 64 anos.

“A maioria dos que procuram a Fazenda da Esperança 
necessita de um resgate profundo no âmbito da fé, do sentido 
da vida, da ressignificação nos aspectos humano, espiritual, 
ético, moral e social”, indica Leandro Cajado, assistente ad-
ministrativo da Fazenda da Esperança de Coroatá.

A Instituição se preocupa em resgatar a pessoa em todos 
os aspectos para que ela encontre o sentido da vida e busque 
trilhar o caminho da santidade. A vivência da espirituali-
dade permeia o processo de restauração física e psíquica. 
O sofrimento causado pela droga e a libertação dos vícios é 
muito mais do que uma recuperação: é descobrir um novo 
estilo de vida, é descobrir Deus. ■

Como funciona
A Fazenda está de portas abertas para acolher homens e mulheres fragilizados pelo consumo das drogas. Todo o acolhimento é 
gratuito. Os familiares ou responsáveis, em uma atitude de adesão voluntária, colaboram com a aquisição mensal de uma cesta 
de produtos, fruto do trabalho dos acolhidos dentro da metodologia de laborterapia empregada por esta entidade. O objetivo 
é envolver a família na recuperação, valorizando a responsabilidade e criando a independência familiar. Esse procedimento 
fortalece os vínculos familiares, promove no acolhido a consciência do valor do trabalho e o prepara para a reinserção social.
As atividades na Fazenda da  Esperança na Diocese de Coroatá começam cedo. Os internos participam da missa matinal, 
em seguida tomam o café da manhã. Depois, até às  11h, os internos realizam trabalhos de apoio na instituição. Depois do 
almoço, todos voltam aos seus trabalhos que seguem até 16h. No fim da tarde, eles podem relaxar. No período da noite, os 
internos se reúnem para meditar, participar de palestras e consultas com especialistas. O programa terapêutico tem a dura-
ção de doze meses. ■ Valores

Os principais valores que permeiam a Fazenda da Esperança são 
a Família, onde se busca resgatar os vínculos fraternos através 
da acolhida:

 • O Trabalho, devolvendo a dignidade da pessoa;
 • A Espiritualidade, no intuito de dar o sentido mais profundo 

da vida;
 • O Amor que se expressa através do trabalho ao próximo;
 • E por fim, a Unidade, agregando a diversidade de raças, 

culturas e povos.

A verdadeira missão da obra na Diocese de Coroatá é levar a Espe-
rança, Jesus Cristo, ao maior número de jovens do mundo inteiro, 
conforme as palavras do Papa Bento XVI. A Fazenda é um lugar 
onde pessoas caídas na escravidão das drogas voltam a encon-
trar liberdade. Neste local, as fronteiras do mundo são verdadei-
ramente superadas, abre-se o olhar de Deus para a amplitude da 
nossa vida, e assim acontece a recuperação. Cada jovem pode 
olhar para si mesmo e renovar em si a esperança no amanhã, 
certo de que realidades vividas no passado não determinam 
o presente e o futuro, pois, enquanto há vida, há esperança. ■

Internação
A internação na Fazenda da Esperança deve ser voluntária. Existe 
todo um processo para integrar à instituição. Primeiro, a pes-
soa interessada deve escrever uma carta solicitando a ajuda e 
contando sua história, em seguida, o responsável pela unidade 
realiza uma entrevista inicial com os possíveis candidatos. As 
pessoas selecionadas devem entregar uma lista de exames e, 
dependendo do resultado, eles podem ingressar para iniciar o 
tratamento. Lembrando que a unidade da Fazenda Esperança 
em Coroatá conta com a capacidade máxima de 120 vagas. 
Hoje, a Instituição conta com 75 internos.
O método de acolhimento na Fazenda Esperança de Coroatá 
contempla três aspectos determinantes: o trabalho como pro-
cesso pedagógico; a convivência em família; e a espiritualidade 
para encontrar o sentido da vida. ■

Visão das acomodações. Foto: Flávio Almeida.
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EM CARTAZ

Free Guy: assumindo 
o controle
Comédia, romance, ficção científica e 
crítica social bem misturados!
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Divulgação / 20th Century Fox

Que Ryan Reynolds (Guy) é um dos “queridinhos” dos 
filmes dos últimos anos, ninguém duvida. Ele performa 
com qualidade em uma variedade de gêneros: comédia, 
ação, super-herói, ficção etc. Nesta película ele, mais uma 
vez, manda muito bem.

O filme narra um mundo futurista que em boa parte 
já chegou. As pessoas têm outras segundas vidas (Second 
Life!?) com seus avatares e personagens de videogame (Free 
City), onde podem ser e fazer, supostamente, quaisquer coi-
sas. Há também a questão das inteligências artificiais que 
podem ajudar a humanidade, ou destruí-la. Além desses 
temas temos ainda: amizades verdadeiras; sátiras a sagas 
cinematográficas (Marvel, Star Wars...); amor de amizade 
que evolui para amor conjugal; e vários dilemas éticos. 

No elenco temos, além de Reynolds: Judie Comer (Mo-
lotov Girl); Lil Rel Howery (Buddy); Utkarsh Ambudkar 
(Mouser); Taika Waititi (Antoine), dentre outros. 

p.s.: Há algumas pequenas participações hilárias. Atual-
mente o filme pode ser assistido no Star Plus.

Serviço:
Diretor: Shawn Levy
Gênero: Ação, ficção, romance, comédia
Duração: 1h55m
Lançamento: 19 de agosto de 2021
Nacionalidades: EUA

The Good Doctor: O Bom Doutor 

Narra os primeiros anos de um jovem 
médico autista. Atualmente pode ser 
assistido no Globo Play. A série é emo-
cionante! Acerta nas doses de tensão, 
drama, romance e até piadas leves. Há 
temas éticos diversos, especialmente na 
área médica (bioética). Tem nova tem-
porada disponível. Todas as temporadas 
têm opção dublada. O protagonista é 
Freddie Highmore (Doutor Shaun Mur-
phy). Dica: Não se apegue muito aos 
personagens. ■ Foto: Divulgação / ABC

TIRA-GOSTO 

A flor que já não se cheira
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

Confúcio! Quando, ainda menino, ouvi esse nome, pensei 
tratar-se de um criador de confusão, como as que criáva-
mos em nossos brinquedos de crianças. E aumentei tal 
convicção, quando, na primeira série do ginásio, aprendi 
que, entre as religiões do mundo, havia uma, 
chamada confucionismo.

Pobre Confúcio! Logo ele, 
que foi consultado, muitas 
vezes, sobre como evitar 
confusão entre as pessoas e 
os povos! Até a governantes 
ele prestava tal serviço. Por 
exemplo, quando lhe pergunta-
ram qual a melhor receita para 
a reforma do Estado:

– Comecem pela reforma 
da linguagem, pela língua 
– respondeu.

O conselho de Confúcio 
me ajuda a entender por que 
andamos tão mal, nesse cal-
deirão de confusões que é o 
Estado brasileiro.

Então, antes de apartar a briga, 
voltemos os olhos para a língua que utilizamos, e 
como a utilizamos. E não vamos apontar o dedo, 
como quase sempre acontece, contra a limpadora de 
tripa ou o magarefe mais pobre dos nossos bairros 
pobres. Olhemos para os nossos estadistas, que não 
os temos, olhemos para os homens e mulheres de 
alto estado e condição. Quem de nós hoje, pai ou avô, 
tem ainda moral para repreender a palavra chula de 
um filho ou neto, depois que Sua Insolência o presi-
dente da República (Virgílio diria: rubesco, dicens – fico 
vermelhinho de vergonha!) abre a boca de latrina, sob 
qualquer pretexto e nenhum rubor, para soltar palavrões 
impronunciáveis, como se estivesse soltando os intestinos?

A língua é o giz que demarca as dobras da cultura e, 
por tanto (por tanto, digo eu), o território pátrio. Houve 
um tempo em que aprendíamos, de forma ingênua até, a 
reverenciar a pátria como a um dos mais sagrados valo-
res da vida. Declamo, para recordar, as Poesias infantis, 
de Olavo Bilac (“Ama com fé e orgulho a pátria em que 
nasceste…”). Lembro os Contos pátrios, do mesmo Bilac e 
Coelho Neto. Releio o Coração, de Edmundo de Amicis, na 
velha tradução de João Ribeiro, obra que chegou a mais de 
50 edições no Brasil!

Houve um tempo, sim, em que a língua falava-se em-
pertigada, como o nosso pedido de bênção aos pais, nosso 
respeito aos mais velhos, nosso benzer-se em frente a uma 
igreja, nossa continência à bandeira nacional. No ginásio, 
chamávamos bala qualquer desvio da norma-padrão e, para 
debochar de um mau falante, botávamos a mão no peito e 
nos fazíamos de feridos: “Ai, ai!  Ai, que dor!”. “Eu vi ela”, 

“nós vai”, “que horas é?”, ou “a gente fomos” eram 
tiros mortais aos nossos ouvidos. E contáva-

mos às vezes em que, falando em público, 
alguém dizia aí ou né.  Havia dois alunos 
apelidados Aí e Né.

Era um exagero? Era um empertiga-
do exagero, de que o melhor exemplo é a 

anedota que se contava por aqui, na 
era em que se dizia que o Maranhão 

falava o melhor português do 
Brasil:  Alfredo de Assis, um 
dos mais puros cultores do 

idioma pátrio, é surpreendi-
do, alta noite, com o grito de 

uma filha, como num pesadelo:
– Me larga!  Me larga!
O pressuroso pai se apressa até 

o quarto da jovem, acordando-a:
– Minha filha, não se começa uma frase com 

pronome oblíquo.
A história não tem mais graça 

hoje, porque já não se sabe mais 
o que é pronome oblíquo.

Vivemos nos tempos do séqui-
ço: o escrivinhador destas linhas 

corrigia uma redação, em uma falcu-
dade do país. Primeira frase: “A co-
municação começa com o séquiço”. 
Como a todo mortal, ele se concedeu 

o direito à ignorância: “Aqui está uma palavrinha 
que não conheço”.  Apanhou o dicionário, procurou 

a palavra, não a encontrou. Seria um neologismo, um 
vocábulo ainda não dicionarizado? Pôs a prova de lado, 
esperando entender-se depois com a autora do exercí-
cio. E eis que, quase na hora, a mocinha cruza a porta 
da sala aberta:

– Você pode me explicar isso que escreveu aqui? Eu 
não sei o que significa, e nem entendo pelo contexto.

– Ah, professor, desculpe.
E, ali mesmo, a palavra recebeu o acento agudo: 

séquiço. Era sexo. O que me leva à moral da história: 
já não se faz mais sexo como antigamente...
De uma academia para a Academia: a excelsa Academia 

Brasileira de Letras. Na recepção de Fernanda Montenegro, 
o discurso escrito por Nélida Piñon foi lido pela filha da 
atriz, a também atriz e também Fernanda: Fernanda Torres. 
E a moça lê, não uma, mas duas vezes distintas: “É míster, é 
míster”, em vez de “é mister” (mistér). E a gente imagina que 
uma artista do alto teatro nacional é pessoa que domina a 
língua pátria e seu vocabulário.

O que nos obriga a concluir, confirmando o que já dis-
semos noutra ocasião: a língua portuguesa – a “última flor 
do Lácio”, do poema de Bilac – já não é mais flor que se 
cheire. ■ Ilustração: Eduardo Machado

ASSISTA AO TRAILER


