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CAMINHO SINODAL
A síntese do Sínodo foi elaborada e as 

respostas dos encontros e questionários 
foram reunidas e sintetizadas, marcando 

o final da primeira fase sinodal.

CAMINHO SINODAL • PÁGINA 09

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Santuário do Padroeiro 
do Maranhão: Confira a 
Programação da Novena 

de 16 a 25.09.

O CARPINTEIRO • PÁGINA 08

FREI ANTONIO SINIBALDI
35 anos da Páscoa Eterna do 
frei italiano com significativa 

trajetória missionária no 
Maranhão (In Memorian). 

ARQUIDIOCESE • PÁGINA 05

MÊS DA BÍBLIA
“Este ano, refletiremos o Tema: 

Livro de Josué, e o Lema: ‘O 
Senhor, teu Deus, estará contigo 
por onde quer que vás’ (Js 1,9)”.

PALAVRA DO ARCEBISPO • PÁGINA 02

Rádio:
há 100 anos contando histórias, entretendo, 

educando e conectando pessoas.
DESTAQUE • PÁGINAS 06 E 07

Foto: Adobe Stock
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Terra Prometida, 
dom de Deus 
para o seu povo
Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís (MA)

Penso já ser uma praxe entre nós católicos, no mês de 
setembro, recordarmos e lermos com mais intensidade 
a Bíblia: Palavra de Deus revelada ao seu povo. São mui-
tos os grupos, pastorais, movimentos e comunidades 
que em círculos bíblicos, refletem-na fazendo a ligação 
entre a fé vivida com a Palavra de Deus, que se torna 
motivadora e condutora das atitudes do Reino de Deus.

Este ano, refletiremos o Tema: Livro de Josué, e o 
Lema: “O Senhor, teu Deus, estará contigo por onde 
quer que vás” (Js 1,9), muito apropriado para nós que 
estamos retomando nossos encontros presenciais, após 
um bom tempo de isolamento causado pela pandemia 
da Covid-19 que ceifou muitas vidas, deixando conse-
quências marcantes na vida de todos nós.

O livro de Josué, nos revela como o povo que saiu 
da escravidão do Egito, sob a liderança de Josué como 
continuador e imitador de Moisés, conquistou a terra 
prometida, promessa de Deus como dom ao seu povo.

A terra é promessa de Deus, quer 
dizer, já era palavra antes de ser fato, 
e será fato em virtude dessa palavra. 

Se Josué ocupa a terra, é porque o 
Senhor já lhe havia entregue.

O livro apresenta os feitos de Josué em benefício do 
povo como prova da graciosa dádiva divina da terra de 
Canaã a Israel. Josué aparece como o agente de Deus, 
na conquista da Terra, sendo que a iniciativa é de Deus, 
que sempre está junto do seu povo nas dificuldades 
vivenciadas. Deus deu a terra a Israel, foi sua promes-
sa, e será cumprida sob o comando do povo de Israel, 
que conquistará toda a terra e repartirá entre todas as 
tribos, num esforço coletivo e sob uma direção uni-
ficada. A terra é promessa de Deus, quer dizer, já era 
palavra antes de ser fato, e será fato em virtude dessa 
palavra. Se Josué ocupa a terra, é porque o Senhor já 
lhe havia entregue. 

Duas lições principais o livro realça: 
1) A conquista de Canaã é a realização da promessa de 

Deus aos Patriarcas, enfatizando a fidelidade de Deus;
2) A fidelidade para com Deus é recompensada favo-

ravelmente, enquanto a desobediência é punida.
A ocupação da Terra Prometida sob a liderança de 

Josué foi um marco importante na história de Israel. 
Conhecer a história não só é importante como funda-
mental em nossa vida. O povo que não conhece sua 
história, certamente estará fadado a cometer os mes-
mos erros passados. Para Israel é importante lembrar 
o seu passado, de onde vieram, a vida na escravidão, 
seus sonhos e sua experiência de fé, vivenciada sobre-
tudo no deserto quando o povo caminhava em busca 
da terra prometida. 

Viver a vida humana, ser humano significa, de cer-
to modo, conhecer as origens históricas do seu povo 
e do seu país. O conhecimento histórico ajuda na de-
finição da identidade da pessoa e da comunidade. A 
consequência de ignorar a história pode ser tão grave 
e tão extremamente desagradável como ser privado 
de humanidade. Todos devem e podem se envolver. 
Ninguém pode ficar de fora. Por isso, aproveitemos 
bem este mês, leiamos a Bíblia, a Palavra de Deus. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

A centésima
Lourival Serejo, Membro da Academia Maranhense de Letras

E então Mario Cella procurou-me para escrever no Jornal 
do Maranhão. Foi mais do que um convite. Como não po-
deria dizer não, logo aceitei. E os meses e os anos passaram, 
para hoje alcançar a centésima crônica.

Comecei em setembro de 2013, falando sobre A partícula 
de Deus. Depois, vieram os mais diversos assuntos de cada 
momento: fraternidade, novas famílias, fatos cotidianos, a 
Casa Comum do papa Francisco, reforma política, Natal, as 
encíclicas, literatura, ética, refugiados, justiça, eleições, a 
Amazônia, violência contra a mulher, suicídio, afeto, fome 
e desemprego.

Nessa revisão, verifiquei a repetição de alguns temas, 
como Amazônia, suicídio de jovens, eleições, fraternidade 
e violência. 

Nessas cem crônicas estamparam-se o panorama de 
quase dez anos no arco da contemporaneidade. 

A repetição de temas mostra que os problemas ali abor-
dados persistem e persistem, sem a esperança de erradi-
cá-los, apesar das tentativas. A Amazônia continua sendo 
queimada e esquartejada; os jovens continuam a optar pelo 
suicídio, quase sempre por incapacidade de enfrentarem 
os problemas existenciais; as eleições (salve!) continuam a 
ser feitas, aos trancos, mas afirmando nossa Democracia; a 
ânsia de fraternidade continua motivando a Igreja Católica 
em suas campanhas; e a violência, em todas as suas facetas 
(algumas estarrecedoras), persiste em sua prática cotidiana.

Cabe-nos perguntar a nós mesmos: o que fizemos nesse 
período de nove anos para resolver os problemas sociais à 
nossa volta? Creio que cada leitor fez alguma coisa em be-
nefício do próximo. Com duas mãos que nos foi dada, ou 
menos uma vassoura devemos fazer, para não se exclamar 
como o protagonista do poema de Pablo Neruda: “Por que 
não fiz uma vassoura?”

A globalização solidificou para sempre – reforçada pela 
internet – do que há muitos anos foi chamado de aldeia 
global. Todos esses temas suscitados ao longo desses anos 

nos incomodam como cidadãos do mundo. Não são mais 
isolados. São universais. O papa Francisco tem chamado 
a atenção, sob a ótica e a ética ambientais, da responsa-
bilidade de todos para cuidarem da Casa Comum. A cada 
dia esse apelo se torna mais real diante das consequências 
visíveis da postura da indiferença. A velocidade do tempo 
e das mudanças tecnológicas e políticas mantém-nos hoje 
em constante expectativa do que pode acontecer a qualquer 
momento. 

"Os meses e os anos passaram, para hoje alcançar a 
centésima crônica", (Lourival Serejo) Foto: Otello STPDC

Não posso concluir, sem deixar de regozijar-me com a 
Arquidiocese de São Luís por manter este jornal circulando 
em tempo do desaparecimento das modalidades físicas deste 
instrumento de comunicação, tão ao gosto dos escritores 
e dos leitores. Só no período da pandemia verificou-se a 
suspensão da circularidade do Jornal do Maranhão.

Parabéns à equipe. Obrigado, Mario Cella, pelo convite. ■

JUSTIÇA

O exemplo de Sinibaldi
Carlos Nina, advogado e jornalista

Temos vivido tempos estranhos. Revendo a história talvez 
até consideremos a nossa época nem tão estranha assim.

Uma das marcas de nosso tempo é a intolerância religiosa. 
Mas essa conduta não é novidade. Aliás, exatamente pelos 
exemplos que temos no curso da civilização (se é que esse 
termo está correto para o que pretende expressar), não há 
como negar que a religião – como as ideologias – tem sido 
instrumento de poder.

O importante, no meu entendimento (mas não sou dono 
da verdade), é que cada ser humano saiba distinguir a fé da 
religião, a cidadania das ideologias. O problema começa 
quando as pessoas pretendem, no diálogo ou no debate, 
impor o seu próprio conceito sobre os vocábulos usados 
em qualquer um desses processos.

Para fé, entretanto, prefiro o que 
disse João Mohana em um de seus 
livros: você tem ou não tem. Não se 
explica. Então, quando a fé é ataca-
da, trata-se de violência só explicada 
pela estupidez da natureza humana, 
pelo egoísmo porque é extrapolar da 
sua individualidade para interferir na do outro, proibindo-o 
de ter a sua fé ou, o que é mais absurdo, impondo-lhe outra.

Esse é o mundo que continuamos vivenciando, de situa-
ções ameaçadoras e assustadoras, não porque sejam novas, 
mas porque, com os avanços da tecnologia nos meios de 
comunicação, mais pessoas passaram a ter conhecimento 
de sua existência, em menos tempo.

Já não são as novelas radiofônicas ou televisivas que dão 
ideia da maldade humana. Ela tem sido apresentada em 
tempo real. Nenhum teatrólogo ou roteirista consegue, por 

mais criativo que seja, superar a crueldade e a impiedade 
que os noticiários apresentam.

É preciso muita coragem para ter e manter a fé.
Da mesma forma é preciso muita esperança para acreditar 

que essas circunstâncias possam mudar, se elas são fruto 
delas mesmas, ou seja, das circunstâncias em que vivemos, 
onde viceja a impunidade, onde a fome e a sede de justiça 
esbarram na fraqueza humana, naquela mesma que levou 
Rui Barbosa a vaticinar sobre a vergonha de ser honesto.

Nesse charco da humanidade, entretanto, brotam exem-
plos como o de Antonio Sinibaldi, o sacerdote italiano que, 
precisamente num dia 7 de setembro de anos atrás, veio a 
falecer numa praia da cidade à cuja comunidade se doou 

durante 16 anos, até seu sacrifício 
inesperado, no percurso da ilha de 
São Luís para a do Medo, onde seu 
coração parou, exausto, na tentativa 
de salvar o maior número possível 
dos jovens que se debatiam nas águas 
da baía de São Marcos.

Não sei se Sinibaldi será canoni-
zado ou sequer beatificado, mas são pessoas como o Frei 
Antonio que dão forças para os que têm de conviver com a 
hipocrisia dos que poderiam fazer a diferença nos cargos 
públicos que ocupam. Sepulcros caiados, vestais desnuda-
das, não disfarçam seu desprezo pela decência, pela moral, 
pela ética.

De nada lhes adiantou o sagrado apelo na Cruz: “Pai, 
perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem”.

Sabem. Mas no Juízo Final, dirão: Era a minha natureza!
Ainda assim, Pai, perdoai-lhes. ■
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São pessoas como o Frei Antonio 
que dão forças para os que têm 
de conviver com a hipocrisia dos 
que poderiam fazer a diferença 

nos cargos públicos que ocupam. 
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REVERBERAR

100 anos de 
Rádio no Brasil: 
tradição e inovação!
“Talvez seja preciso acessar um novo estágio de 
consciência, uma nova visão de mundo, para 
reinventar as organizações humanas” (Laloux)
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista 
reverberarvida.blogspot.com.br

Ao longo das décadas, o rádio se transformou. Adaptan-
do-se às novas tecnologias que surgiam e aos novos modos 
de consumir mídia, o rádio absorveu novas roupagens para 
continuar chegando aos seus ouvintes, agora, também 
seguidores. Num ecossistema marcado por algoritmos e 
plataformas, o rádio, originalmente analógico, permane-
ce relevante. Segundo Nair Prata e Nelia R. de Del Bianco 
(2020), o rádio, sem perder/romper a tradição, possui ca-
pacidade de integração e adaptação às novas tecnologias 
(inovações tecnológicas).

Atualmente a inovação e revitalização do rádio no Brasil 
é marcada pela migração de emissoras AM para o espectro 
FM e pela inserção das emissoras nas plataformas digitais. 
Migrar do AM para o FM é uma estratégia de reconfigu-
ração e de sobrevivência. Essa migração exige uma série 
de ações que viabilizem modernização, sustentabilidade e 
fidelização/ampliação de ouvintes e anunciantes. Os custos 
do processo de migração são elevados, sobremaneira devido 
aos valores do boleto de mudança de outorga (AM/FM) e da 
aquisição de novos equipamentos.

“...desafio: como equilibrar 
tradição e inovação?”

Uma vez que migram (e mesmo antes), as emissoras 
constatam a necessidade de aderirem ao ecossistema digi-
tal e adotarem estratégias de interação com os ouvintes-
-seguidores. Além das tradicionais ligações telefônicas e 
cartas, agora, a interação se dá muito mais por aplicativos 
de mensagens, redes sociais digitais e plataformas digi-
tais. Surgem novos conteúdos e demandas, novos modos 
de produzir rádio, como programas transmitidos ao mes-
mo tempo em lives, ou ainda conteúdos planejados para 
se tornarem podcasts distribuídos em diversos players. De 
acordo com Prata e Del Bianco (2020, p.27), “ao aderirem à 
plataformização, as emissoras de rádio podem explorar um 
novo modo de produção, distribuição e monetização para 
conquistar novos públicos, ao mesmo tempo em que estreita 
o relacionamento com sua audiência”. Tudo isso significa 
que estamos na era do rádio hipermidiático.

Surge então o desafio: como equilibrar tradição e ino-
vação? A resposta começa por valorizar os programas mais 
tradicionais e os ouvintes de longa data, sem deixar de 
propor novos programas que busquem alcançar novos pú-
blicos e novos anunciantes. Some-se a isso: planejamento 
apropriado, táticas de marketing, de reposicionamento 
de marca e entendimento das novas formas de produzir e 
consumir de mídia.

O rádio continua fascinando e cativando, entretanto, 
exige de gestores e comunicadores, estudo e competência 
para reconfigurar emissoras utilizando as multiplataformas 
que concorrem para potencializar a radiomorfose atual. ■

SAÚDE MENTAL

Ódio, expressão comum nos dias atuais
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde pela 
Emil Brunner World University (EBWU, Flórida, EUA)

Discurso de ódio, crime de ódio, reações de ódio. Essas 
são expressões frequentemente veiculadas na grande mí-
dia, referindo-se a comportamentos inspirados no ódio, 
os quais, somente as circunstâncias se modificam, porém 
a base comum dos mesmos 
são reações descontroladas 
e avassaladoras de fúria, 
praticadas por algumas 
pessoas.

Na realidade, o ódio é 
um sentimento devastador, 
uma reação emocional ex-
plosiva e uma das mais re-
pudiadas reações humanas, 
por isso mesmo, condena-
da e rejeitada por todos. O 
ódio causa repulsa, aversão 
e medo. Do ponto de vista 
moral e social é uma rea-
ção abominável. Ele está 
intrinsecamente inserido 
no repertório das reações 
emocionais humanas e entre as mais antigas em nosso 
desenvolvimento filo e ontogenético. Sua manifestação 
pode ocorrer em todas as etapas do nosso desenvolvimento 
e ocorre sempre da mesma forma, variando a intensidade, 
os motivos ou circunstâncias e as consequências de sua 
expressão.

Etimologicamente, se origina no latim odium e significa 
uma profunda aversão, quiçá perversão. Trata-se de uma 
reação explosiva, imobilizadora e violenta. Sua base é a 

fúria, a raiva, o rancor ou a ira. As manifestações de ódio 
refletem passionalidade, impulsividade e irracionalidade 
que, como citei acima, originam-se das partes ancestrais do 
desenvolvimento neurobiológico humano (cérebro primi-

tivo, paleocórtex), funciona 
ao contrário aos comporta-
mentos racionais oriundos 
das partes mais recentes do 
cérebro (neocórtex), que re-
flete os legados da civiliza-
ção contemporânea.

A neurociência, iden-
tificou em nosso cérebro 
um circuito denominado 
de “circuito do ódio” com-
posto por várias regiões as 
quais respondem pelas re-
ações de raiva e fúria e cada 
uma dessas estruturas in-
termediam as diversas re-
ações específicas na pessoa 
que estão sob efeito do ódio. 

Várias condições médicas, neurológicas e psiquiátricas po-
dem estar envolvidas em comportamentos de ódio.

Suas causas, são múltiplas, entre estas, destacam-se: 
frustração pessoal ou social, privações econômicas, traumas 
profundos, conflitos emocionais, frustrações amorosas e 
frustração amorosa, entre outras situações. Outra particu-
laridade, é que as reações de ódio tem base genética, onde 
fatores endógenos e hereditários, podem predispor algumas 
pessoas a apresentarem tais reações. ■

MISSÃO EM FOCO

Lado dramático/conflitivo/radical de Jesus
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

No curso do caminho cristão se foi colocando diante de 
nós, por reflexões e pregações, um Jesus “doce” e “bonzi-
nho”, do “tapinha” nas costas. Por outro lado, confrontando 
a nossa experiência de fé com a própria Palavra de Deus, 
notamos um Jesus radical e aparentemente violento (Lc 
12,49-53). Na verdade, não se trata de violência no sentido 
propriamente dito, mas da exigência de atitude da parte de 
quem o segue certo de que, 
para o discipulado cristão 
o importante é a coerência.

Dado que somos suas 
testemunhas, saber do seu 
lado dramático/conflitivo/
radical pode assustar-nos, 
considerando o costume hu-
mano de levar a vida, a fé e o 
serviço que se pode prestar 
ao modo “banho maria”, isto 
é, no suspense, na morosidade, na imprecisão, na falta de 
atitudes, típico de quem não possui clareza do caminho e 
das exigências deste. Contudo, seguir Jesus dispensa sus-
pense e imprecisão: o caminho requer decisão e precisão.

Existe uma expressão que já virou, inclusive, bordão 
de muitas pessoas: “o caminho se faz caminhando”. Ora, a 
expressão levada ao pé da letra é prejuízo, pois, embora não 
tenhamos a presciência, o futuro em boa medida depende 
do agora da nossa existência, das nossas decisões e, claro, 
da clareza que descortinamos no hoje da vida, nos processos 
que conduzimos ou participamos.

Sem dúvida, recai sobre nós, como oportunidade de 

ouro, no horizonte da radicalidade de Jesus uma avaliação 
séria e honesta: como tem sido a nossa adesão a Jesus? Com 
precisão e radicalidade? O caminho de saída é a vivência 
comprometida da nossa vocação cristã com responsabili-
dade e no discernimento, no cultivo da paz, na fraternidade 
e na amizade social, temas tão caros ao nosso querido papa 
Francisco, não dispensando valor significativo de todas 

as pessoas de boa vontade e 
comprometidas com o Rei-
nado de Deus.

Se nos propusermos um 
discernimento validado no 
Evangelho de Deus iremos 
compreender o aspecto dra-
mático e conflitivo de Jesus. 
A sua presença desencadeia 
a compreensão de que não se 
abre espaço para a neutra-

lidade. É preciso posicionar-se dentro ou fora da proposta 
do Reino de Deus. O homem ou a mulher de Deus não é 
uma pessoa que se encontra comodamente sentada na ar-
quibancada da história, como se estivesse em um estádio 
passivamente assistindo uma partida de futebol.

Para tanto, vendo a humanidade debater-se entre o bem 
e o mal, a verdade e a mentira, a vida e a morte precisamos 
tomar posição. Diante do que acontece à nossa volta não 
deve haver espaço para a neutralidade. Na força interpe-
lante da radicalidade do Senhor se encontra o lado de seus 
discípulos, isto é, do compromisso irrenunciável que temos 
com este nome: Jesus de Nazaré.■

Se nos propusermos um discernimento 
validado no Evangelho de Deus iremos 

compreender o aspecto dramático e conflitivo 
de Jesus. A sua presença desencadeia a 

compreensão de que não se abre espaço para 
a neutralidade. É preciso posicionar-se dentro 

ou fora da proposta do Reino de Deus.

"O ódio é um sentimento devastador" 
(Ruy Palhano). Foto: Pathdoc
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AGENDA

Pesquisadores/comunicadores da Arquidiocese 
participam pelo segundo ano consecutivo 

de final dos Prêmios de Comunicação 
CNBB, Categoria Papa Francisco 

O padre, jornalista e mestre em comunicação, Gutemberg Feitosa, 
diretor de conteúdo da Rádio Educadora e diretor do Jornal do 
Maranhão, concorre entre os três finalistas da 54ª edição dos 
Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), na categoria Papa Francisco, que contempla 
teses e dissertações, com o trabalho “Migração de Rádio: do AM 
ao FM, tradição, inovação e reconfiguração na Rádio Educado-
ra do Maranhão”. O resultado final será divulgado no dia 20 de 
novembro, em evento presencial, em Curitiba (PR).■

Paróquia Nossa Senhora da Conceição 
(Anil) promoverá show com padre 

Joãozinho scj. em dezembro

Foto: Divulgação Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, Anil

Em preparação para o Festejo 2022 da padroeira, a Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição (Anil), já começou o trabalho de 
produção para um grande show com o padre Joaõzinho scj. 
O evento acontecerá no dia 10 de dezembro e até o início de 

setembro, a equipe deve anunciar o local do show e a venda 
dos ingressos. Preparem-se! Acompanhem as redes sociais da 
paróquia e da nossa Arquidiocese! ■

Acontecerá nos dias 4 e 6 de setembro a 
28ª edição do Grito dos Excluídos

GRITO28º
DOS EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS

7 de setembro de 20227 de setembro de 2022

Vida em Primeiro Lugar

BRASIL:BRASIL:  200 ANOS DE (IN)DEPENDÊNCIA. PARA QUEM?200 ANOS DE (IN)DEPENDÊNCIA. PARA QUEM?  

Foto: Divulgação Grito dos Excluídos

Neste ano, a programação do Grito dos Excluídos acontecerá em 
dois dias: 4 de setembro, com missa às 10h, na Catedral, presidida 
pelo arcebispo; e dia 6 de setembro, às 17h, culto ecumênico na 
Praça Deodoro. Para mais informações sobre as atividades das 
Pastorais Sociais na Arquidiocese, entre em contato com Zenilda 
Bezerra, coordenadora das Pastorais Sociais: (98) 99158 8864. ■

 Parabéns!  
ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

03.09: Padre Everaldo Santos Araújo 
05.09: Padre André Luís Martins dos Santos 
06.09: Padre Gutemberg de Sousa Feitosa 
09.09: Padre Roney Rocha Carvalho 
09.09: Diácono Carlos Magno de Ribamar Ericeira
13.09: Padre Reginaldo da Costa Pereira 
23.09: Diácono José William Pereira Guimarães
28.09: Diácono José Ribamar Gonçalves da Silva
30.09: Padre Olívio Majdalani de Melo

ORDENAÇÃO
03.09: Padre Ayrton Frank
05.09: Padre Lindomar Lima dos Santos 
05.09: Padre Leonardo Nascimento Silva 
05.09: Padre João Pedro de Jesus dos Reis Fonseca 
05.09: Padre Bruno Mendes Pimenta
05.09: Padre Máxemo de Jesus dos Santos 
07.09: Padre André Luís Martins dos Santos 
07.09: Padre Marcos André dos Prazeres Lima 
11.09: Diácono José de Ribamar Castro
11.09: Diácono Werley da Costa Leite
14.09: Padre Tássio Barros da Costa 
14.09: Padre Romário Brandão Ferreira 
14.09: Padre Rodrigo Gutemberg Ferreira de 

Andrade 
14.09: Padre Edilson Bastos Frazão 
19.09: Padre Gutemberg de Sousa Feitosa 
19.09: Padre José Ribamar dos Santos Vieira 
22.09: Padre Irailson Dias Barbosa 
22.09: Padre Luís Carlos Dias Macedo 
27.09: Padre Crizantônio da Conceição Silva
27.09: Padre Reginaldo da Costa Pereira

MOVIMENTO TERÇO DOS
HOMENS DA MÃE RAINHA

Missa da 
Aliança de Amor 

PARTICIPE DA MISSA 
TODO DIA 18, 19H30

INFORMAÇÕES: 
ANTONIO TELES  (98) 98806 5533

CAPELA DA MÃE RAINHA
PARQUE SÃO JOÃO PAULO II,  BACANGA. 

CARAVANA  SÃO LUÍS/MA
 XVIII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

EM RECIFE / OLINDA - PE

Saída    10/11 - Retorno 16/11
PACOTE INCLUI;

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

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

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

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

10 A 16 DE NOVEMBRO 2022

R$ 1,800,00

ACONTECEU

Pastoral da Comunicação realiza primeiro 
encontro com lideranças em 2022

Participantes do encontro com o arcebispo de São Luís, 
dom Gilberto Pastana. Crédito: Ribamar Carvalho/Pascom 

Santuário São José de Ribamar. 

A Pascom arquidiocesana reuniu as lideranças e membros de 
coordenações da comunicação, pela primeira vez no ano, no 
último dia 6 de agosto, na Igreja Nossa Senhora da Conceição 
(Anil). Participaram ao todo: 77 lideranças, 32 paróquias (das 
57) e 7 expressões eclesiais da Arquidiocese. O encontro teve 
assessoria do arcebispo dom Gilberto Pastana e do padre Jadson 
Borba, coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora 
Missionária (EAM). ■

Entrega da Síntese encerra a fase 
Arquidiocesana do Sínodo 2021-2023

No último dia 31 de julho, foi entregue ao arcebispo, dom Gilber-
to Pastana, a Síntese Arquidiocesana do Sínodo 2021-2023. O 
próximo passo será a entrega das escutas (arqui)diocesanas 
às Conferências Nacionais dos Bispos, que devem encaminhar 
às respectivas comissões Continentais, no caso do Brasil, ao 
Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam). A última fase 
acontece com o processo de Escuta Sinodal, que deverá ser 
conduzido pelo Papa Francisco, em 2023. ■

Paróquia Imaculada Conceição da Bem 
Aventurada Virgem (Bacabeira) recebe visita 

pastoral de dom Gilberto Pastana 
Nos últimos dias 12 e 13 de agosto, dom Gilberto Pastana realizou 
visita pastoral à Paróquia Imaculada Conceição da Bem Aventu-
rada Virgem, do município de Bacabeira (MA), região continental 
da Arquidiocese, Forania São Benedito. A paróquia foi fundada em 
2005 e está sob a administração do padre Luís Carlos de Andrade 
Macêdo. ■

A Associação pró-vida Santa Gianna Beretta 
Molla realiza formação com voluntários 

A Associação Santa Gianna Beretta Molla realizou neste mês de 
agosto formação para os voluntários. O grupo lidera o trabalho 
pró-vida pelo segmento católico em nível estadual e estão situados 

na Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Além de ações de cons-
cientização, realizam atividades de arrecadação de enxovais, alimen-
tos e assistência às grávidas em situação de vulnerabilidade social. 
Quem quiser participar, pode entrar em contato com Amanda de 
Aguiar: (98) 99976-5557. ■

Presidente da Comissão de Diáconos do 
Regional NE integra agora Comunicação 

Nacional dos Diáconos do Brasil 
Diácono George Castro, Arquidiocese de São Luís do Maranhão, 
integra agora a equipe de comunicação nacional da Comissão dos 
Diáconos do Brasil. Esta é a primeira vez, desde sua criação, que um 
membro, fora do estado de São Paulo, participa desta missão. No 
NE5, Diácono George tem reativado as redes socais da comissão 
e procurado articular, a partir da revitalização da comunicação, o 
serviço, formação e acompanhamento do serviço da diaconia. ■

Arcebispo concede provisão e oficializa novo 
exorcista em São Luís do Maranhão

Dom Gilberto Pastana oficializou por meio de uma provisão, o 
novo exorcista para a Arquidiocese. Padre Sérgio Henrique Gar-
cia de Braga Mello, que é pároco da Paróquia Nossa Senhora da 
Boa Viagem (Maracanã) e será assessorado por uma equipe nas 
questões relacionadas ao ministério de oração e escuta (termo 
utilizado em lugares como a Itália para se referir aos casos de 
exorcismo). ■ 

Os livros devem ser entregues no
Secretariado da Ação

Evangelizadora Missionária, Cúria.
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ARQUIDIOCESE TRIBUTO - IN MEMORIAN

Frei Antonio Sinibaldi
Frade conventual que deu sua vida 
para salvar 17 jovens em naufrágio
Da redação

Filho de Rinaldo 
Sinibaldi e Maria Ian-
nucci, frei Antonio Si-
nibaldi nasceu em 26 de 
novembro de 1937, em 
Segni, Itália. Aos 13 
anos, iniciou a sua vida 
religiosa ao ingressar na 
Ordem dos Frades Me-
nores Conventuais no 
seminário de Fossano-
va, Itália. Em 17 de mar-
ço de 1962 é ordenado 
sacerdote na cidade de 
Roma. Durante sua permanência na Itália, exerceu 
com zelo muitas atividades pastorais, como a respon-
sabilidade do Orfanato Nossa Senhora das Graças, na 
cidade de Zagarolo. Porém, em 25 de outubro de 1968, 
frei Sinibaldi é enviado ao Maranhão para a abertura 
da missão no estado, junto com frades: Mario Paloni, 
Luís D’Andrea e o irmão, Eduardo Rori.

Inicialmente, o Antonio esteve à frente dos trabalhos 
pastorais na cidade de Vargem Grande (MA), perten-
cente à Diocese de Viana na época, e permaneceu por 
dois anos apenas, porque logo foi transferido para São 
Luís. Ao chegar em terras ludovicenses, o frei fundou 
a Paróquia de São Francisco de Assis e se tornou páro-
co. Durante o período que esteve ali, desenvolveu na 
comunidade dos bairros São Francisco, Renascença e 
adjacências, projetos sociais, ensinamentos de liturgia 
a jovens marginalizados e ainda criou duas creches es-
colares para acolher as crianças de famílias carentes. 
Dentre esses projetos sociais, o frei Sinibaldi criou o 
“Ninho” com o objetivo de resgatar a dignidade e au-
toestima de prostitutas e dos seus filhos. Atualmente, 
os projetos sociais continuam com o Centro de Obras 
Sociais Frei Antonio Sinibaldi.

O frei permaneceu em São Luís por 16 anos, desen-
volvendo diversas atividades. Ele esteve também à frente 
da Missão São Boa Ventura no Maranhão, atuando como 
ministro e servo da comunidade. Mais tarde, tornou-se 
professor, lecionando a disciplina de Liturgia no Cen-
tro de Teologia do Maranhão e, também coordenou o 
movimento das pastorais a nível arquidiocesano por 
convite de dom Paulo Pontes, o arcebispo local na época.

Em 7 de setembro de 1987, Antonio Sinibaldi e mais 
17 jovens saíram em retiro para a região chamada atu-
almente de Ilha do Medo, na baía de São Marcos, pró-
ximo ao Porto do Itaqui, em São Luís. Para a travessia, 
eles estavam em uma barca que naufragou com todos 
a bordo. Heroicamente, frei Sinibaldi foi resgatando os 
jovens que não sabiam nadar, entretanto, com extre-
mo esforço realizado por ele, não resistiu ao cansaço e 
faleceu de forma honrosa. Um dia antes do acontecido, 
em um momento de reflexão e pregação no retiro, o 
frade disse “Darei a vida, se me for pedida, por todos 
vocês!”, palavra que se cumpriu no dia seguinte e que 
continua na memória de todos que testemunharam a 
caminhada dele.

Pela grande trajetória missionária que frei Antonio 
Sinibaldi viveu no Maranhão, no dia 25 de fevereiro de 
2014, ocorreu a Missa de entrega oficial do processo de 
beatificação de frei Antonio Sinibaldi ao arcebispo de 
São Luís, hoje emérito, dom José Belisário, podendo ser 
declarado o primeiro Beato do estado. ■

Frei Antonio Sinibaldi. 
Foto: Arquivo Arquidiocesano

CAMPANHA MISSIONÁRIA

Campanha Missionária 2022
200 anos ajudando o Santo Padre e os missionários da Igreja em todo mundo
Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de São Luís do Maranhão

A Campanha Missionária (CM) é uma iniciativa das 
Pontifícias Obras Missionárias (POM) e traz como tema 
“A Igreja é missão” e como lema “E sereis minhas tes-
temunhas” (At 1,8). A arrecadação é feita no penúltimo 
final de semana de outubro, 22 e 23, e para a celebração 
deste momento, são preparados cartazes de divulgação 
da CM e subsídios, um livreto, com sugestão de temas de 
reflexão e orações. Na Arquidiocese de São Luís, o livro 
da Campanha Missionária é vendido no Secretariado da 
Ação Evangelizadora Missionária, na Cúria e nas secreta-
rias paroquiais, e a formação sobre o material deste ano, 
foi ministrada durante o mês de agosto, com tempo para 
que os fieis se organizem e se preparem em nível forâneo 
e paroquial.

Em 2022, a Campanha Missionária, criada no dia 3 de 
maio de 1822 por Pauline Marie Jericot, torna-se também 
uma edição jubilar, pois marca os 200 anos de existência 
das Pontifícias Obras Missionárias. A partir de então, a 
proposta das POM é dar suporte espiritual e material ao 
Santo Padre e aos missionários da Igreja em todo o mundo, 

sobretudo, nos lugares mais pobres. Segundo o site das 
POM, no último ano, mesmo durante a pandemia, foram 
arrecadados 418 milhões de reais para o Fundo Mundial 
de Solidariedade e deste valor, a maior parte é destinada 
ao Continente Africano. A contribuição do Brasil foi de 
R$ 6.031.842,58. 

Para isso, há 200 anos, no Dia Mundial das Missões, 
realiza-se uma campanha de arrecadação que dá suporte 
às iniciativas da Igreja nesses lugares, sendo uma das cinco 
que acontecem durante o ano. Três em nível internacional 
e duas específicas da Igreja Católica no Brasil.

Na Arquidiocese de São Luís do Maranhão, a orienta-
ção para a Campanha Missionária é conduzida pela Ação 
Evangelizadora Missionária, antiga Coordenação de Pas-
torais e Movimentos, atualmente coordenada pelo padre 
Jadson Borba, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha 
(Anjo da Guarda). 

Siga as redes sociais da Arquidiocese e acompanhe as 
ações que serão desenvolvidas por ocasião da Campanha 
Missionária 2022 em nossa Arquidiocese. ■

PASCOM 

A missão da Pastoral da Comunicação – Pascom
Da redação

A Pastoral da Comunicação, assim como toda pastoral que 
é vinculada à fé cristã, assume não apenas o compromisso em 
investir no diálogo entre a Igreja e os meios de comunicação, 
mas também em envolver os profissionais e pesquisadores da 
comunicação nas reflexões da Igreja e desenvolver as áreas da 
comunicação, como a imprensa, a publicidade e as relações 
públicas. Os 4 eixos que norteiam a sua ação são: formação, 
articulação, produção e espiritualidade.

Sob orientações e documentos do Vaticano e do Pontifício 
Conselho para as Comunicações, também faz parte das fun-
ções da Pascom integrar as demais pastorais trabalhando a 
visibilidade interna e divulgando suas ações para a sociedade 
e, atualmente, seus principais parceiros são a Rádio Educa-
dora AM e o Jornal do Maranhão.

A atual comissão arquidiocesana para 
pastoral da comunicação foi eleita pela as-
sembleia arquidiocesana realizada em de-
zembro de 2019, assumindo oficialmente 
em janeiro de 2020, poucos meses antes 
da pandemia se agravar. Ela é formada 
por: Duda Garcês (coordenadora); Ariana 
Frós (vice-coordenadora); Dorivan Lima (auxiliar); Jaqueline 
Moucherek (secretária); padre Gutemberg Feitosa (orientador 
espiritual); Antônio Luzo e os assessores de formação: Paulo 
Victor (coordenador regional N5 da Pascom) e o ex-padre e 
mestre em Comunicação, Edival Teixeira. Devido ao sur-
gimento de novas Pascom’s – durante a pandemia – houve 
necessidade de formação imediata dos voluntários, e esta 
pasta de formação foi para atender esta demanda, segundo 
a coordenadora Duda Garcês.

A pandemia foi um período de grandes desafios que afetou 
a todos e o papel da Pastoral da Comunicação foi de funda-
mental importância para manter os laços firmes entre Igreja 
e fiéis, uma vez que os encontros presenciais foram restri-
tos. “Durante a pandemia, o primeiro ano foi bem difícil e 
a válvula de escape, a saída, foi pensar em várias formações 
online para todos os comunicadores. O ‘teste de fogo’ para a 
Pascom. E foi nesse período que ela conseguiu se sobressair. 
Em algumas paróquias deu para perceber mais ainda im-
portância tanto do papel desta pastoral quanto o da comu-
nicação”, diz Ariana Frós, vice-coordenadora da Comissão 

Arquidiocesana para Pascom.
Durante o período mais crítico das medidas restritivas, o 

Encontro Arquidiocesano de Lideranças de Comunicação, 
evento anual, tornou-se inviável. Porém, após uma pausa 
prolongada, a retomada da reunião presencial ocorreu em 
6 de agosto e contou com a participação de 42 das 57 paró-
quias da Arquidiocese de São Luís do Maranhão e 10 expres-
sões eclesiásticas, incluindo os veículos de comunicação da 
Arquidiocese e a Assessoria de Comunicação (Ascom). O 
encontro acolheu 77 pessoas no salão paroquial da Igreja 
Nossa Senhora da Conceição (Anil), teve como formador 
dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís do Maranhão, 
e contou com a participação do padre Jadson Borba, coorde-
nador arquidiocesano da Ação Evangelizadora Missionária.

“É sempre um prazer estar falando de 
Pascom. Estou nesta pastoral desde o dia 9 
de julho de 2014, quando recebi o convite 
e estou nesta caminhada até hoje. É algo 
que eu amo fazer! É bom fazer florescer 
esse sentimento de comunicador cristão 
nas pessoas. Essa é a nossa missão”, de-

clara Duda Garcês.
A próxima atividade do calendário de 2022 é a Hora Santa 

pela Comunicação, que será no dia 29 de setembro (Dia de 
São Gabriel). Neste ano, a Hora Santa terá uma dinâmica 
diferente: por Forania e não mais a nível paroquial, na qual 
será escolhida uma paróquia dela para acolher esse momento 
de oração em grupo.

Outra mudança implementada recentemente na Comis-
são Arquidiocesana para Pascom é na forma de eleger seus 
representantes. Em outubro haverá nova eleição e cada fo-
rania terá um representante para formar a nova comissão. 
Algumas já estão realizando encontros para dialogar sobre 
o assunto, a exemplo das foranias Nossa Senhora de Nazaré 
e São José de Ribamar.

Serviço
Se você gosta ou tem habilidade para fotografar, gravar e edi-
tar vídeos, escrever e falar em público, seja um voluntário da 
Pascom. Entre em contato: (98) 98164-2969 - Duda Garcês 
(coordenadora da Comissão Arquidiocesana para Pascom). ■

Os 4 eixos que norteiam 
a ação da Pascom, são: 
formação, articulação, 

produção e espiritualidade.
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Até o começo do século 19, quem imaginaria que voz, 
música e notícia poderiam ser transmitidas por ondas ele-
tromagnéticas? De acordo com registros históricos, foi o 
padre Landell o pioneiro na transmissão de voz no Brasil, 
mas oficialmente, foi em 7 de setembro de 1922, nas co-
memorações do centenário da Independência do país, que 
aconteceu a primeira transmissão à distância e sem fios. Na 
ocasião, foi veiculado o discurso do então presidente Epi-
tácio Pessoa, na inauguração da radiotelefonia brasileira.

A referida transmissão só foi possível porque instalaram 
um transmissor no morro do Corcovado e na praia Verme-
lha, ambos localizados no Rio de Janeiro (RJ), e assim trans-
mitiram a fala do presidente e a ópera O Guarani, de Carlos 
Gomes. Foi Roquete Pinto, conhecido como o pai do rádio 
no Brasil, que uniu vários intelectuais da elite e formou os 
Rádio Clubs, que financiaram a empreitada. Ele acreditava 
no potencial do rádio como ferramenta para a educação.

I

Roquete Pinto, o pai do rádio no Brasil, acreditava 
no potencial do veículo como ferramenta para 

a educação. Foto: Reprodução internet

Da primeira transmissão oficial para os dias atuais, já se 
passaram 100 anos de radiodifusão brasileira. Porém, há 
controvérsias no registro do centenário do rádio no Brasil. 
De acordo com o manifesto intitulado “Carta de Natal”, 
pesquisadores ligados ao Grupo Temático (GT) História da 
Mídia Sonora da Associação Brasileira de Pesquisadores 
de História da Mídia (Alcar), afirmam que a radiodifusão 
brasileira começou com as transmissões pioneiras da Rádio 
Club de Pernambuco a partir de 6 de abril de 1919, ou seja, 
três anos antes do marco oficial.

A elaboração da Carta aconteceu no ano de 2019, durante 
o XII Encontro Nacional da História da Mídia, promovido 
pela Alcar, em Natal (RN).

PIONEIRISMOS

O professor do curso de Jornalismo e do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Biblio-
teconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Luiz Artur Ferraretto, destaca que outros 
“pioneirismos”, no que diz respeito à transmissão radiofôni-
ca, foram apagados da historiografia, como a da Telefunken 
na Bahia em 1911, e da Marconi Co., na Ilha das Cobras, no 
Rio de Janeiro, em 1920 (Ferraretto, 2018). Lembra ainda 
das pesquisas do padre-inventor gaúcho, Roberto Landell 
de Moura, na virada do século 19 para o 20, citada no co-
meço do texto.

“O rádio pode mudar o tempo todo, mas 
sem o ouvinte, ele jamais seria esse 

meio de comunicação tão potente e tão 
afetuoso como ele é” – Ed Wilson Araújo, 

doutor em Comunicação (PUCRS)

Para o doutor em Comunicação (PUCRS), graduado em 
Jornalismo e mestre em Educação, ambos pela Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), presidente da Associação 
Brasileira de Radiodifusão Comunitária no Maranhão (Abra-
ço-MA) e membro da Agência Tambor, Ed Wilson Ferreira 
Araújo, independente das controvérsias do centenário do 
rádio no Brasil há aspectos fundamentais sobre ele que 
merecem destaque. “Independentemente da controvérsia, 
vale destacar alguns aspectos relevantes do rádio, nesse seu 
centenário: o rádio como meio de comunicação fundamental 
na integração do nosso país, na formação cultural do Brasil, 
como uma plataforma que representa uma matriz sonora 
fundamental para essa ideia de país, porque foi o rádio que 
conectou o Brasil, foi o rádio que trouxe a público as dife-
rentes brasilidades, as diferentes identidades que vão dar 
contorno a esse país”, pontua.

Ed Wilson Araújo apresenta o rádio como um grande 
palco, que trouxe o cancioneiro brasileiro, os programas de 
humor, todos os programas de entretenimento e as radio-
novelas. Ele conta que essas matrizes culturais do rádio no 
Brasil estão presentes hoje. “Se tomarmos como referência 
os novos formatos sonoros, como o podcast, por exemplo, 
que recupera essas matrizes sonoras do rádio, diversos gê-
neros e formatos do antigo rádio ganham atualizações e 

ressignificações no cenário contemporâneo nas plataformas 
digitais”, afirma Ed Wilson.

O doutor em comunicação diz que neste centenário do rá-
dio existe um apanhado de características, atualizações e de 
ressignificações que podem ser postas no diálogo com intuito 
de tentar entender cada vez mais esse meio de comunicação 
que é, segundo ele, fundamental, amoroso, companheiro, 
amigo e que faz parte da história do Brasil. “O rádio pode 
mudar o tempo todo, mas sem o ouvinte, ele jamais seria 
esse meio de comunicação tão potente e afetuoso como ele 
é. Então nesse centenário do rádio, em que pesam todas as 
modificações tecnológicas e inovações, o que vale mesmo 
é a gente prestigiar essa figura fantástica que é o ouvinte, 
que é a audiência”, comenta Ed Wilson.

“O rádio faz 100 anos e não tem nada de velho! Ele tem 
uma experiência rica que precisa ser contada e recontada 
todos os dias”, é o que pontua a gestora da Rede de Notícias 
da Amazônia e vice-presidente da Rede Católica de Rádios 
(RCR), Joelma Viana. Ela fala também que ao longo do tem-
po o rádio se reinventou e trouxe uma perspectiva nova, 
principalmente na região amazônica. “O rádio facilita a 
conexão entre as pessoas, pois na região amazônica ele é 
essencial, principalmente nas áreas mais remotas, onde a 
gente não tem internet, nem televisão, mas o rádio está ali 
presente”, informa. E ela exemplifica: “Quando da criação 
da ambulancha [ambulância adaptada em uma lancha], a 
comunicação com a equipe era feita pelo rádio, as pessoas 
ligavam para o programa e acionavam a ambulancha que 
estava conectada à estação, isso só para ver a importância 
do veículo rádio”, relembra.

“O rádio faz 100 anos e não tem nada de velho, 
ele tem uma experiência rica que precisa 
ser contada e recontada todos os dias” – 

Joelma Viana, vice-presidente da RCR

Para Joelma, celebrar 100 anos de rádio é recordar a 
história. “Primeiro ele foi membro da família, depois foi 
companheiro diário, principalmente da dona de casa, do 
pai de família que saía para trabalhar, depois ele foi à es-
cola, porque muitas pessoas aprenderam a ler e a escrever 
ouvindo rádio, por meio dos programas do Movimento de 
Educação de Base (MEB), e hoje mais do que nunca é um 
instrumento que a gente pode estar utilizando de todas as 
formas também, tanto para educar como para entreter, 
além de facilitar o acesso à celebração eucarística nos hos-
pitais e lugares distantes para aqueles que não podem ir à 
missa”, destaca. 

A força do rádio um século após sua 
primeira transmissão oficial no Brasil

Da redação

Foto: Talita Dias
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RÁDIO VATICANO
Criada a pedido do papa Pio IX, 1931, a Rádio Vati-

cano tem 91 anos e foi criada com o objetivo de que 
a esperança do evangelho e a voz do papa chegassem 
a todo o mundo. A rádio foi projetada e construída 
pelo engenheiro Marconi, que foi o primeiro a falar 
na transmissão inaugural, apresentando na ocasião, 
o papa que saudou os ouvintes em latim. Oito pontí-
fices, em 80 anos, falaram aos microfones da rádio 
Vaticano. 

A rádio tem a capacidade de unir os fiéis de todo 
mundo, hoje é transmitida em 41 línguas e é acom-
panhada através da internet. Para cumprir a missão 
de levar a mensagem do pontífice ao mundo, a re-
dação conta com técnicos e redatores provenientes 
de 69 países.

Para ouvir a rádio, basta apontar a câmera do ce-
lular para o QR-Code ao lado.

Fonte: Canção Nova 
Foto: Vatican News

REDE CATÓLICA DE RÁDIO

Joelma Viana é formada em Letras com especialização em 
Jornalismo Científico, com mais de 20 anos de experiência 
em rádio. Ela explica que a Rede Católica de Rádio é uma 
associação de emissoras vinculada a organismos da Igreja 
Católica e também a emissoras leigas de inspiração cristã, 
que prestam serviço às comunidades, paróquias, dioceses em 
suas regiões motivando o espírito de comunhão e partilha, 
vinculado muito à questão da educação, cultura, cidadania. 
“A RCR foi fundada em 1994 e desde lá ela vem trabalhando 
com esse ideal da evangelização que se propaga por meio 
de várias outras redes que foram se formando ao longo do 
tempo, todas fortalecendo a Igreja no Brasil, por meio da 
comunhão entre as emissoras, trabalhando de forma co-
laborativa, utilizando a força criativa do rádio”, explica.

A RCR utiliza a força criativa do rádio para o ideal da 
evangelização. Foto: Acervo pessoal de Joelma Viana

CENSO 

Desde o início do ano, está sendo realizado um mapea-
mento, censo, para saber quantas emissoras católicas exis-
tem no Brasil, pois nem todas as emissoras de rádio são 
associadas à Rede Católica de Rádios. Devido a este fator, 
existe o interesse em descobrir quais são as rádios, onde 
elas estão, quais são os trabalhos que elas desenvolvem, 
quais são as suas principais dificuldades, quais os principais 
desafios que elas enfrentam e o que elas trazem de perspec-
tiva, a partir da comissão de comunicação da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O trabalho está sendo conduzido pela Rede Católica de 
Rádio, a Signis Brasil e também pela Comissão de Comuni-
cação da CNBB, utilizando as plataformas digitais (Google 
Forms). ■

PESQUISA:
OUVINTES DO RÁDIO NO BRASIL

A pesquisa Inside Radio 2021, publicada pela Kantar IBOPE Media, 
traz um panorama geral do atual consumo de rádio e áudio no Brasil. 
O estudo aponta que 80% dos brasileiros, nas 13 regiões metropolita-
nas pesquisadas, ouvem rádio, inclusive pelo celular (público que 
aumentou de 23% para 25% em 2021).

Veja a pesquisa completa:

Sul Nordeste Sudeste Centro-oeste
Regiões do Brasil que mais ouvem rádio

71% 24% 10%
ouvem em casa

52%
mulheres

48%
homens

ouvem no carro ouvem em outros lugares

Rádio Educadora do Maranhão

A Rádio Educadora do Maranhão teve a sua primeira 
transmissão em 12 de junho de 1966. A nova rádio foi 
uma iniciativa de dom José Medeiros Delgado, monse-
nhor doutor Artur Lopes Gonçalves, Cláudio Brandt, Vol-
taire Frazão e Osvaldo Vasconcelos que tinham o sonho 
de levar a cultura popular e a educação, de forma mais 
rápida às mais distantes localidades do Maranhão, prin-
cipalmente à zona rural.

I

Inauguração da Rádio Educadora do Maranhão. 
Foto: acervo Rádio Educadora

A emissora passa por um momento importante na sua 
história. É o que o padre Gutemberg de Souza Feitosa 
escreve em sua dissertação, apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Comunicação da Universida-
de Federal do Maranhão (UFMA), MIGRAÇÃO DE RÁDIO: 
do AM ao FM, tradição, inovação e reconfiguração na 
Rádio Educadora do Maranhão: “A história do rádio no 
mundo é marcada por transformações e adaptações. A 
migração AM/FM é o mais novo capítulo neste processo 
de transformação radiofônica”.

“Atualmente, em plena era da mídia digital, 
da cultura da informação, a Rádio Educadora 

se organiza para realizar o processo de 
migração AM para FM e, concomitantemente, 

requalificar sua programação e gestão” 
– padre Gutemberg Feitosa

Ele explica que atualmente - em plena era da mídia 
digital, da cultura da informação -, a Rádio Educadora 
se organiza para realizar o processo de migração AM 
para FM e, concomitantemente, requalificar sua progra-
mação e gestão. O padre levanta o questionamento de 
qual a melhor programação possível para a Educadora 
após a migração AM/FM, de forma que ela continue com 

seu conteúdo relevante para 
seus públicos no novo forma-
to. E ele dá a resposta em sua 
pesquisa: “Desenvolver o po-
tencial da Rádio Educadora, 
reposicionando-a no merca-
do publicitário e no gosto dos ouvintes, constitui-se em: 
oferecer uma programação relevante; construir uma 
comunicação integrada e convergente; elaborar um jor-
nalismo capaz de formar para a cidadania e a vida políti-
ca; reverberar os valores do Evangelho; apoiar o esporte 
e a cultura; aplicar modernas técnicas de gestão; sele-
cionar e formar profissionais de excelência; apresentar 
o discurso da Igreja de forma compreensível e atraente”.

Para padre Gutemberg, a migração AM/FM é uma 
oportunidade para o desenvolvimento. Ele enfatiza que 
no Brasil esta migração é uma oportunidade de supe-
rar o isolamento e possibilitar que as emissoras AM se 
revitalizem ao mudar de faixa. Tal mudança ocasiona 
melhora na qualidade sonora, maior competitividade 
comercial, diminuição de custos e integração com os 
dispositivos móveis. O padre complementa que tam-
bém a renovação da programação se constitui em uma 
oportunidade que surge a partir da migração AM/FM.

O rádio nasceu com vocação para a interatividade e, 
sem dúvida, é um espaço cheio de possibilidades. Em 
tempos digitais, por meio de textos, vídeos, fotos, etc. O 
rádio ainda é o meio mais eficiente para conectar pes-
soas, tocar corações ou levar uma palavra de fé. 

Ajude a Rádio Educadora a 
migrar do AM para FM!

Sua oração e audiência são muito importantes! Se dese-
jar colaborar, pode fazê-lo pela Campanha dos Devotos, 
através dos dados abaixo:

 • Chave Pix: 
(98) 98893-0158

 • Banco do Brasil: 
Ag. 2645-X | Conta Corrente: 31446-3

 • Caixa Econômica: 
Ag. 1392 | Op. 003 | Conta Corrente: 484-7

Baixe o app da 
Rádio Educadora

Aponte a câmera do seu celular 
para o código abaixo e instale o app 
da Educadora em seu smartphone 
Android:
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Festejo de São José de Ribamar 
Setembro - 2022
Programação da Novena

Data Evento Hora Local

16.09 (sex) – 
Abertura da 
Novena

Missas 6h; 9h; 11h; 15h; 17h; 
19h* Santuário

Romaria 12h Cidade de São Mateus

Romaria das 
Comunidades 17h Igreja de São Pedro

17.09 (sáb)

Missas 6h; 9h; 11h; 15h; 17h; 
19h*; 22h* Santuário

Carreata de Envio 
da Imagem 7h Santuário/Cohab

Batizados 10h Santuário

Missa de Envio da 
Grande Romaria 19h30 Igreja da Cohab

18.09 (dom) Missas 0h; 2h; 4h*; 6h; 9h; 11h; 
15h; 17h; 19h* Santuário

19.09 (seg)
Missas 6h; 9h; 12h; 15h; 17h; 

19h* Santuário

Romaria da Luz 18h Santuário

20.09 (ter) Missas 6h; 9h; 12h; 15h; 17h; 
19h* Santuário

21.09 (qua) Missas 6h; 9h; 12h; 15h; 17h; 
19h* Santuário

22.09 (qui) Missas 6h; 9h; 12h; 15h; 17h; 
19h* Santuário

23.09 (sex) Missas 6h; 9h; 12h; 15h; 17h; 
19h* Santuário

24.09 (sáb)

Missas 6h; 9h; 12h; 15h; 17h; 
19h* Santuário

Batizados 10h Santuário

Romaria Marítima 15h Igreja de São Pedro - 
Santuário

25.09 (dom) – 
Encerramento

Missas 6h; 9h; 11h; 13h; 15h Santuário

Romaria de 
Encerramento 16h Avenida Principal

Missa de 
Encerramento 17h30* Santuário

*Missas na Praça do Santuário

PALAVRA DO REITOR

Rádio Educadora 
e Santuário São 
José de Ribamar
Uma parceria que evangeliza o Maranhão

Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

Atenta ao mandato de Jesus de que todos os povos, 

raças e nações devem conhecer a sua Palavra e a sua 

proposta do Reino de Deus, para se tornarem seus 

discípulos missionários (cf. Mt 28,19-20), a Igre-

ja se interessa por todos os meios de comunicação 

que podem ser parceiros no anúncio da Boa Nova. É 

trilhando este caminho que o Concílio Vaticano II, 

no decreto Inter Mirifica, nos ensina que: “merecem 

especial atenção os meios que atingem não apenas 

indivíduos isolados, mas a multidão no seu conjunto, 

toda a sociedade humana. Destacam-se, entre eles, a 

imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e outros do 

mesmo gênero, que se denominam meios de comu-

nicação social” (IM1).

Na nossa arquidiocese de São Luís do Maranhão, 

além de outros meios de evangelização, como a inter-

net e todos os seus desdobramentos, merece especial 

destaque a Rádio Educadora do Maranhão, que teve 

os seus trabalhos iniciados, no dia 12 de junho de 

1966, completando este ano 56 anos de atuação. Du-

rante todos esses anos, a Rádio tem feito um trabalho 

grandioso de interação entre as comunidades rurais 

e a vida urbana, entre a Igreja e a sociedade, entre os 

cidadãos e entre estes e seus governantes. Nos mais 

diversos revezes políticos e sociais do Brasil e do Ma-

ranhão, a Rádio Educadora tem dado voz à Igreja, aos 

pobres e às suas causas. É de conhecimento geral que 

a Rádio sempre promoveu a fé e a cidadania, sempre 

defendeu os pobres e a sua dignidade.

Desde agosto de 2015, a pedido do então senhor 

arcebispo de São Luís, dom José Belisário, o Santuá-

rio São José de Ribamar, através dos padres Cláudio 

Roberto e Gutemberg Feitosa, reitor e vice-reitor 

do Santuário, administra a Rádio Educadora. Esta 

parceria traz ajustamento e coesão administrativa 

à Rádio e a coloca ainda mais a serviço da evangeli-

zação. Destaca-se, além do jornalismo e do esporte, 

da promoção da cidadania e da interação social, uma 

maior programação religiosa e uma grande difusão 

da devoção a São José de Ribamar, padroeiro do Ma-

ranhão. Várias outras paróquias, grupos e pastorais 

também tomam parte no trabalho evangelizador, 

mantendo programas de estudos e difusão da Palavra 

de Deus, bem como a transmissão de santas missas, 

festejos e quermesses.

Durante todos esses anos, a Rádio Educadora tem 

sido um grande exemplo de que não podemos evan-

gelizar prescindindo dos grandes meios de comuni-

cação, nem podemos evangelizar descuidando das 

questões humanas e sociais.

Por tudo isso e muito mais, somos gratos a Deus! 

São José de Ribamar, rogai por nós! ■

Adquira
sua camisa
do Festejo 2022!

preço R$ 25,00
Local de venda: 
Casa dos Milagres

Disponível nas cores: 
preta, amarela, laranja e branca

Tamanhos:
Adulto - P ao GG; Infantil - 5 a 8 anos

SHOW RELIGIOSO

Madre Maria Teresa de Jesus
23.09 às 20h30

Praça do Santuário
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Finalizada a fase arquidiocesana do Sínodo em São Luís
Síntese da escuta sinodal esclarece como aconteceu todo o processo

O processo sinodal na Arquidiocese de São Luís chegou 
ao fim, como mencionado na edição passada. Ao final desse 
processo, foi elaborado um relatório contendo tudo que foi 
levantado nos encontros de escuta e as respostas dos fiéis reco-
lhidas através dos questionários que foram disponibilizados.

Esse relatório, chamado de Síntese da Escuta Sinodal, 
dispõe a forma como se deu todo o processo: equipes, méto-
dos, cronograma e a sistematização das respostas para que 
fossem incluídas nesse documento.

Seguem os dados e ferramentas utilizadas para o Processo 
Sinodal na fase Arquidiocesana:

10 membros na Equipe Arquidiocese de 
Animação do Sínodo

4 Grupos de Trabalho (GT's)

23 participantes dos GT's

12 encontros Vivenciando o Sínodo, 
realizados nas Foranias

804 membros de paróquias participando 
nos encontros Vivenciando o Sínodo

7 reuniões de planejamento e 
encaminhamentos

Subsídios de orientação:
Orientações da Arquidiocese para a Vivência Sinodal, 
Escuta Sinodal nas Paróquias, Questionário on line

Meios utilizados para a divulgação do processo sinodal 
na Arquidiocese de São Luís: site, Instagram, Facebook, 
Youtube, blog, programa de rádio

Através das respostas dos questionários disponibilizados, 
a equipe arquidiocesana do Sínodo verificou a frequência de 
palavras e, a seguir, o resumo de alguns tópicos relatados 
no documento:

ACOLHER MAIS 160 VEZES

CAMINHAR JUNTOS 110 VEZES

PARTICIPAÇÃO 97 VEZES

FORMAÇÃO 97 VEZES

UNIDADE 92 VEZES

ACOMPANHAMENTO 92 VEZES

JOVENS 56 VEZES

Conforme relatório, há existência de elementos de sino-
dalidade acontecendo nas práticas pastorais. Porém, existem 
alguns pontos que devem ser melhorados e que apresentam a 
necessidade da proposta sinodal. O documento de Síntese do 
Sínodo destaca que existem alguns projetos em andamento 
na Arquidiocese de São Luís que expressam o “caminhar 
juntos”, como Iniciação à vida cristã, encontros da Campa-
nha da Fraternidade, Maria de casa em casa, Corpus Christi, 
Visitas Missionárias, os meses temáticos da Palavra de Deus, 
vocações e da missão.

No âmbito da comunicação, constatou-se a melhoria 
em Arquidiocese e Foranias, e também o acolhimento das 
paróquias em determinações e encaminhamentos a nível 
arquidiocesano.

Dentro os aspectos que precisam ser melhorados, tem-se 
o esfriamento da comunidade eclesial, devido o afastamen-
to de vários membros das comunidades; individualismo, 
falta de compromisso, a falta de disponibilidade, falta de 
comunicação, dificuldade em partilhar, falta de caridade e 
empatia. Outro aspecto que deve ser mencionado é o fato de 

as lideranças assumirem o papel de supervisor e não de cui-
dado, além do apego excessivo ao “cargo” e não à missão que 
realizam. O ativismo também foi considerado um ponto que 
precisa ser melhorado, pois leva a perda do espírito de serviço.

A palavra “acolher mais” foi a mais frequente entre as res-
postas dos questionários, destacando a sua necessidade no 
cotidiano das comunidades. “É preciso um estilo de vivência 
eclesial, a fim de que a acolhida seja uma atitude natural”, 
trecho retirado da Síntese do Sínodo.

Em entrevista ao Jornal do Maranhão, Maria de Lourdes 
Nunes Carvalho, que pertence ao grupo de trabalho de rela-
toria, contou sobre o resultado das escutas dos encontros de 
sinodalidade que ocorreram nas comunidades, destacando 
que foi se suma importância o empenho de pastorais e movi-
mentos, para motivar a participação e a realização dos encon-
tros. “As respostas dadas na Escuta Paroquial foram tocantes, 
tornando-se uma relevante fonte - muito promissora - para 
nortear os caminhos de comunhão e adesão à missão de 
Cristo na Arquidiocese de São Luís”, diz Maria de Lourdes.

O documento de síntese da Arquidiocese de São Luís será 
unido aos demais documentos das dioceses pela Conferência 
Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). Esse relatório geral do 
Brasil será incluído nos documentos dos países da América 
Latina, fazendo um só relatório latinoamericano, que será 
enviado para o Sìnodo dos Bispos em 2023. ■

Equipe arquidiocesana reunida para elaboração da 
cartilha para a escuta sinodal. Foto: Patrícia Dias

Escuta sinodal na Forania São Francisco e Santa 
Clara, na Paróquia São Pedro na Raposa. Foto: Hélio 
Paz (Pascom da Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

Missa de abertura da escuta sinodal da 
Paróquia São Raimundo. Foto: Maria Antônia 

(Pascom da Paróquia São Raimundo)

PALAVRA DO PAPA

O rádio e a sua beleza: levar a palavra 
aos lugares mais longínquos

Professor Mario Cella

Papa Francisco falando na Rádio 
Vaticano. Foto: Vatican News

O Papa Francisco, em ocasião da celebração 
do Dia Mundial do Rádio de 2021, ressalta a 
“beleza” deste veículo de comunicação.

“O rádio tem esta beleza: leva a palavra 
para os lugares mais longínquos”.

Celebrada em 13 de fevereiro, esta data foi 
proclamada em 2011 pelos Estados-membros 
da UNESCO, e aprovada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 2012.

“O rádio é um meio de comunicação com 
poder para celebrar a humanidade em toda 
a sua diversidade, além de ser uma platafor-
ma para o discurso democrático. No âmbito 
mundial, o rádio continua a ser o meio mais 
amplamente usado”, escreve a Organização da 
ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
Em 2021, o Dia Mundial do Rádio trata de três 
temas principais e seus respectivos subtemas:

Evolução: o mundo muda e o rádio evolui. 
Este subtema refere-se à resiliência do rádio, à 
sua sustentabilidade. Inovação: o rádio tem se 
adaptado a novas tecnologias para se manter o 
meio para se obter mobilidade e acessibilidade 
em todos os lugares e para todos. E conexão: 
este subtema destaca os serviços do rádio para 
nossa sociedade – desastres naturais, crises 
socioeconômicas, epidemias etc.

Evolução, inovação e conexão são caracte-
rísticas que se aplicam também à Rádio Va-
ticano, que celebra, neste ano, seus 91 anos 
de fundação.

Para festejar esta data, a “Rádio do Papa” 
projetada por Gugliemo Marconi anunciou o 
lançamento da “Web Rádio Vaticano”, para 
permitir a qualquer pessoa no mundo, a partir 
de seu smartphone ou computador, ouvir nos-
sa emissora em sua própria língua, inclusive 
em português.

Aliás, a mensagem do papa publicada no 
Twitter foi extraída do texto de felicitações 
da Rádio Vaticano:

“Queridos irmãos, feliz aniversário. É 
importante preservar a memória de nos-
sa história e ser nostálgicos não tanto pelo 
passado como pelo futuro que somos cha-
mados a construir. Obrigado pelo trabalho 
de vocês. Obrigado pelo amor com que vocês 
trabalham. O rádio tem esta beleza: que leva 
a palavra para os lugares mais longínquos. 
E hoje combina isso também com imagens 
e a escrita. Avante com coragem e criativi-
dade ao falar ao mundo e assim construir 
uma comunicação capaz de nos fazer ver a 
verdade das coisas”. ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

Maiores informações:
Contato: (98) 98336 0001
Secretária: Vera Brito
Programa Caminho Sinodal:
Segunda à sexta: 10h30, 16h30, 23h30
Sábados e domingos: 16h30 e 20h30
Rádio Educadora 560 AM
Acesse o blog: 
www.caminhosinodal.blogspot.com
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Deepfake, novela e eleições
Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

1  https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/o-que-e-deepfake-inteligencia-artificial-e-usada-pra-fazer-videos-
falsos.ghtml

Entre o final do mês de julho e o início do mês de agosto, os 
fãs ludovicenses de telenovelas – e também muitos curiosos 
– ficaram em polvorosa com as gravações da próxima novela 
da Rede Globo em solo maranhense. Trata-se de Travessia, 
folhetim que ocupará a faixa das 21h da emissora carioca, 
em substituição ao remake de Pantanal. O elenco e a equipe 
técnica da novela realizaram as primeiras gravações da trama 
em cenários como o Centro Histórico de São Luís e os para-
disíacos Lençóis Maranhenses. A novela, escrita por Glória 
Perez, terá como ponto de partida a história da personagem 
principal que será envolvida em um crime por meio de um 
vídeo no qual o seu rosto é inserido no corpo de uma assas-
sina com o uso de recursos de inteligência artificial. Como 
consequência, ela acaba ficando muito conhecida e é caçada 
por conta desse vídeo.

Isso só acontece em novela, não é mesmo?
Não. Esse tipo de montagem conhecida pelo nome de de-

epfake tem se tornado mais popular nos últimos anos dado o 
desenvolvimento de aplicativos e softwares e o barateamento 
dessa tecnologia. De acordo com o site Techtudo1, o termo 
deepfake apareceu em 2017, quando um usuário de uma rede 
social começou a postar vídeos de sexo falsos com famosas e 
logo passou a ser empregado para designar vídeos editados 
com inteligência artificial nos quais o software processa a ima-
gem de uma pessoa como se fosse outra. Não demorou muito 
para que esse uso negativo da tecnologia chegasse ao meio 
político, por exemplo, com vídeos envolvendo as figuras dos 
ex-presidentes americanos Barack Obama e Donald Trump. 

As consequências éticas e sociais desse tipo de aplicação 
da tecnologia podem ser devastadoras em tempos de eleição. 
Imagine o estrago que pode causar um vídeo falso no qual 

supostamente se vê um candidato ou candidata a qualquer 
cargo eletivo cometendo um crime ou dizendo algo que na 
verdade não disse? Qual o potencial de compartilhamento 
de uma deepfake como essa? E quais danos podem causar à 
vida da pessoa?

Responder a essas e a outras questões que o tema impõe 
pode ser tarefa de longo prazo. Mas o fato é que, se por um 
lado o avanço da inteligência artificial cria e recria hori-
zontes promissores de desenvolvimento humano, social e 
democrático, ele traz também muitas possibilidades para 
subjugar a inteligência humana e impõe desafios reais para 
os nossos sentidos. Por isso, neste período eleitoral – mas 
não somente nele – vamos redobrar os cuidados com a che-
cagem dos conteúdos que recebemos em nossas redes sociais 
digitais para não nos tornarmos corroteiristas de uma trama 
que espalhe ódio e desinformação. As telenovelas constante-
mente tocam e lançam luz sobre temas dos quais precisamos 
debater e discutir, mas nossa travessia atual não pode esperar 
o próximo folhetim. ■

JANELA TEOLÓGICA

João: os sinais
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

1  Vamos tratar da presença de Maria e de outros elementos 
simbólicos em Caná no próximo artigo.

Após termos dedicado espaço às questões mais gerais do 
Evangelho como organização, estilo, características, com-
paração com os sinóticos, visão de conjunto etc., chegou 
a hora de entrar mais profundamente no texto sagrado e 
vamos começar pelos “sinais”.

Temos conhecimento de dados que nos vem dos outros 
evangelhos (o Batista, Jesus na Galileia e na Judeia, a Paixão-
-Morte-Ressurreição). No entanto, em João tudo é diferente. 
O Batista não é aquele arauto do julgamento apocalíptico 
(fogo, machado na raiz), mas uma testemunha de Jesus 
(Jo 1,19ss), “Cordeiro de Deus”; os milagres são ordenados 
numa série de sete e são chamados de “sinais”, os discursos 
têm como centro apenas Cristo e o mistério de sua pessoa; 
sua morte inclui também a alegria pascal. 

Quanto aos sete sinais, ei-los aqui: As bodas de Caná (2,1-
12); Cura do filho de um funcionário (4,43-54); Cura do pa-
ralítico (5,1-15); Multiplicação dos pães (6,1-15); Caminhar 
sobre as águas (6,16-70); Cura do cego de nascença (9,1-41); 
Ressurreição de Lázaro (11,1-54)

Depois do grande hino do prólogo e da entrada em cena 
de Jesus, do Batista e dos primeiros discípulos (Jo 1), depa-
ramos com o primeiro “sinal”, o ato milagroso que interessa 
ao evangelista como revelação de um aspecto do mistério 
de Cristo.

 No uso dos símbolos, João frequentemente, mostra mui-
tos aspectos diversos da sua teologia através de um único 
conto. Felizmente, o significado principal da história nós 
o encontramos formulado no versículo 11. Ali nos é dito 
que Caná foi o início dos sinais de Jesus. Assim, João o liga 
explicitamente aos outros sinais de Jesus e lhe dá um lugar 
concreto no ministério de Jesus. Depois ele nos diz os efei-
tos do sinal: por meio dele, Jesus manifestou a sua glória e 
os seus discípulos creram nele. Portanto, o primeiro sinal 
tem o mesmo objetivo de todos os sinais sucessivos, isto é, a 
revelação da pessoa de Jesus. João não coloca primeiramente 
o acento sobre a substituição da água para a purificação dos 
judeus, nem sobre a ação de transformar a água em vinho, 
nem tampouco sobre o vinho que resulta desta transfor-
mação. Ele não coloca o acento sobre Maria1 ou sobre a sua 
intercessão, nem sobre por que ela insiste no seu pedido, 
nem sobre reação sobre o mestre de mesa ou do noivo. O 
centro primário da atenção e, como em todos os contos 
do Evangelho, sobre Jesus qual enviado do Pai para trazer 
a salvação ao mundo. Aquilo que resplende é a sua glória 
e a única reação que é sublinhada é reação dos discípulos.

Um dos temas dos capítulos 2-4 é a substituição das insti-
tuições e das concepções religiosas hebraicas; e os capítulos 
5-10 são dominados pelas ações e pelos discursos que Jesus 
em ocasião das festividades hebraicas, onde é frequente o 
tema da substituição das festas. Em vista deste coerente 
tema da substituição, introduzindo Caná como o primeiro 
em uma série de sinais que vem a seguir, o evangelista en-
tende chamar a atenção sobre a substituição da água para 
a purificação dos judeus pelo vinho da melhor qualidade. 
Este é um sinal de quem seja Jesus - o enviado do Pai, que 
é a única via de acesso ao Pai. Todas as precedentes insti-
tuições, costumes e festas religiosas perdem significado 
diante da sua presença. ■
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ESPAÇO CATEQUESE

“E a Palavra habitou entre nós!” (Jo 1,14)
Padre Bruno Pimenta, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Cachoeira 
Grande (MA) e assessor arquidiocesano da pastoral juvenil

Formação de catequistas da Paróquia Divino Espírito 
Santo (Liberdade) sobre o Itinerário Arquidiocesano de 
IVC. Crédito: Paróquia Divino Espírito Santo (Liberdade)

Irmãos e irmãs em Cristo, saudações de paz e fé! Tradi-
cionalmente o mês de setembro é identificado como o mês 
da bíblia, então a Palavra de Deus ganha destaque em nossos 
encontros e celebrações e neste ano de 2022, a inspiração vem 
do profeta Josué: “O Senhor teu Deus está contigo por onde 
quer que andes” (1,9). Na verdade, é notória a presença do Se-
nhor entre os seus escolhidos, por isso o evangelista João faz 
questão de iniciar seu evangelho apresentando o Cristo como 
o Verbo do Pai que desceu do céu para habitar entre nós, um 
Deus que nos é próximo, que caminha com os seus, que ma-
nifesta o seu poder nos sinais realizados em favor dos menos 
favorecidos e excluídos.

As duas citações mencionadas no parágrafo anterior afir-
mam a presença real do Senhor entre nós, mas a pergunta 
que pode nos ser feita é a seguinte: sentimos essa presença? E 

se a sentimos, estendemos os frutos desse encontro a outros 
irmãos e irmãs? A certeza de que o Senhor caminha ao nosso 
lado tem provocado em nós uma mudança de comportamen-
tos? É preciso deixar o Cristo habitar verdadeiramente em 
nós e entre nós!

Quando tomamos consciência dessa presença ilustre en-
tre nós, alegra-se o nosso coração, pois não falamos de qual-
quer palavra. Às vezes damos ouvido a palavras que não nos 
favorecem e acabamos esmorecendo na fé. Depois de tanto 
sofrimento causado pela pandemia da Covid-19, muitos cris-
tãos se afastaram de nossas comunidades, alguns catequistas 
ficaram desmotivados e acabaram não indo ao encontro dos 
catequizandos que, por sua vez, buscaram outros caminhos. 
É de suma importância lembrar que a Palavra descida do alto 
não faz outro movimento que não seja nos levar igualmente 
para o alto.

Portanto, deixemos que a Palavra nos acompanhe por onde 
quer que andemos, que Ela produza em nós sinais de reaviva-
mento, de perseverança e de entusiasmo. Há muita gente nas 
estradas da vida que precisam sentir a presença do Cristo para 
encontrar sentido em suas vidas; pessoas que anseiam pela voz 
misericordiosa do Pai para acalentar seus corações chagados 
pelo sofrimento. Então, sejamos nós os discípulos missioná-
rios a levar A Palavra que reanima e dá sentido verdadeiro às 
nossas vidas, e entusiasmados por essa presença continuemos 
a entusiasmar tantos quantos encontrarmos pelos caminhos, 
ainda que seja com um sorriso no rosto e um simples “Olá! 
Tudo bem?!”. Que a acolhida seja a nossa marca! ■

Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela 
em Travessia. Foto: Globo/Fábio Rocha
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INSTITUTO ANTÔNIO BRUNNO

Amor e acolhimento em meio à enfermidade
Instituto Antônio Brunno em São Luís abriga pacientes oncológicos que vêm de cidades do interior do Maranhão em situação de carência e sem apoio 
Da redação

O câncer é a doença que mais mata crianças e jovens no 
Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Esse 
tipo de dado é alarmante, tendo em vista que o diagnóstico 
precoce é essencial para combater este mal. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que, em 2015, 397 
mil crianças menores de 15 anos desenvolveram câncer glo-
balmente - e que 43% desses casos não foram diagnosticados.

Para auxiliar nesse enfrentamento, o Instituto Antônio 
Brunno (IAB) surge para dar apoio e abrigar pacientes com a 
doença advindos de cidades do interior do estado que estão 
em busca de tratamento, mas não têm onde se hospedar. 
Trata-se de uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, 
onde é possível encontrar diversos serviços gratuitos destina-
dos a esse público: meio de transporte para levar e trazer dos 
hospitais, projetos de alfabetização, acomodações especiais, 
medicamentos e brinquedoteca, são apenas alguns exemplos 
do que o Instituto oferece.

Entrega de cestas básicas do projeto Filhos de Antônio 
Brunno. Foto: Acervo do Instituto Antônio Brunno

O nome do Instituto é em homenagem ao jovem que foi 
diagnosticado aos 22 anos com câncer e teve de se deslocar 
do interior do Maranhão para receber o tratamento em São 
Luís. Mesmo após o seu falecimento, os pais do jovem leva-
ram à frente o projeto para abrigar mais crianças acometidas 
pela doença. "O público que não consegue se abrigar e sabe a 
necessidade do projeto, ao perceber que existe uma instituição 
que tem um acolhimento padronizado, fica impactado com 
o trabalho gratuito que é oferecido", explica Antônio Lima, 
presidente do Instituto Antônio Brunno e pai de Brunno.

Dentro do Instituto, existem diversos projetos que abran-
gem os pacientes da casa, sendo um deles (Projeto Filhos de 
Antônio Brunno) voltado para o público externo em hospi-
tais. Os projetos são divididos em primários e secundários 

como é possível ver no infográfico abaixo disponibilizado 
pelo próprio Instituto.

Voluntária no projeto há 8 anos, Ianka Mourão se emo-
ciona ao explicar a alegria que sente ao fazer parte disso. “É 
um momento em que eu me sinto perto de Deus, me sinto 
feliz e partilhando de amor com quem necessita. E no IAB 
eu consigo ter e sentir tudo isso”, descreve.

O Instituto funciona com o apoio de voluntários que se 
dedicam diariamente com vontade e amor. Anteriormente 
era necessário aguardar a formação do grupo de voluntários 
que acontecia apenas uma vez ao ano, porém, atualmente 
essa realidade mudou. “Hoje estamos disponibilizando um 
link no nosso Instagram que a pessoa se cadastra. Após isso, 
entramos em contato com ela, realizamos uma reunião e a 
formação individual”, explica Ianka. Dessa forma, o volun-
tário pode experienciar cada projeto que tem na casa e, ao 
final, escolher qual se identificou mais. Isso, no entanto, não 
impede a participação em outros eventos da casa.

Nádia Reis Costa, 24 anos, é proveniente da cidade de 
Nova Olinda (MA) e veio à capital para realizar tratamento de 
câncer no ovário em 2013 e no ano seguinte passou a morar 
no Instituto. “Eu moro aqui há mais de 5 anos e voltei a es-
tudar, pois estava parada por conta do tratamento. Concluo 
o meu Ensino Médio esse ano e sou muito grata a tudo o que 
eu vivo aqui no Instituto”, explica Nádia.

Um dos maiores orgulhos para Antônio Lima é ver os 
pacientes tendo uma maior longevidade. “Paciente que o 
médico manda para casa para morrer no meio familiar. Com 
nossos trabalhos e a benção de Deus, estes pacientes têm 

surpreendido os médicos, pois ainda vivem entre seis e oito 
meses”, explica o presidente do Instituto.

No 1º semestre de 2022, o IAB totalizou o acolhimento de 
187 pessoas entre pacientes e acompanhantes. Além disso, 
uma pesquisa do próprio Instituto também fez um compara-
tivo referente às patologias mais incidentes por sexo: câncer 
de colo do útero e mama são os dois que lideram entre as 
mulheres e prostáta e estômago entre os homens.

PARÓQUIA N.S. PERPÉTUO SOCORRO

O Instituto migrou para próximo da área da paróquia Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro (Cohab) recebendo grande 
incentivo e divulgação do então pároco Frei Domingos. O 
frei visitava semanalmente, apoiando também ao realizar 
a doação de cerca de dez mil tijolos para a obra. 

Além disso, existem diversas comunidades católicas que 
apoiam o Instituto, sendo elas: Nossa Senhora da Natividade 
(Planalto Anil I), Nossa Senhora Perpétuo Socorro (Cohab) e 
Paróquia Nossa Senhora Nazaré (Cohatrac). ■

Serviço
Localizado na Rua Frei Hilário, nº 2019, Cohab Anil IV, o Institu-
to Antônio Brunno é aberto para visitação do público externo 
que tenha interesse em conhecer o lar.

Contatos:
k institutoantoniobrunno@gmail.com
m (98) 31810016 / 988567471
Q @institutoantoniobrunno
E @institutoantoniobrunno

Faça uma doação
BANCO DO BRASIL: 
Agência: 3650-1 |Conta: 13.4793-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 
Agência: 1576 | Conta:4735-0 | Op: 003
Chave PIX: (98) 98459-9832

A história de Antônio Brunno
Antônio Brunno foi o segundo filho do casal Antônio e Fátima. 
Ainda jovem, foi diagnosticado com câncer, mas isso não o 
impediu de idealizar o projeto que viria a se tornar o Instituto 
que levaria seu nome. Inspirado em sua própria história ter 
que se deslocar para receber o tratamento necessário para 
sua doença, o jovem criou um lar para pessoas que passavam 
por situação semelhante à sua. 

“Se vamos ajudar, devemos ajudar logo, onde já se viu espe-
rar para ajudar? Se a ajuda demorar, pode ser tarde demais” 
– Antônio Brunno

PROJETOS PRIMÁRIOS
Criados por Antônio Brunno 

a) CASA DE APOIO JOÃO PAULO II
b) PROJETO FILHOS DE ANTÔNIO BRUNNO: são 120 famílias ca-
rentes beneficiadas pelo IAB mensalmente. “Não São Acolhidas”. 
c) PROJETO DONNOS DA ALEGRIA: projeto lúdico a pacientes 
em hospital. 

PROJETOS SECUNDÁRIOS
Criados depois de Antônio Brunno

a) TEMPO DE APRENDER 
b) LEITURA ARTE E PRAZER - TERAPIA DAS LETRAS: projeto 
que já alfabetizou mais de 200 pessoas. 
c) QUIMIOTERAPIA DO AMOR: entretenimento, passeio e dis-
tribuição de sopa a pacientes nos hospitais.

TEMA LIVRE

A Educadora e os novos desafios
Fernando Cesar Moraes, engenheiro de telecomunicações e assessor da Rádio Educadora

Ao longo dos seus 56 anos, a Rádio Educadora sempre es-
teve presente em minha vida. A formação em engenharia 
eletrônica, a que me dediquei, foi motivada pelo interesse em 
compreender como funcionava o ambiente de rádio, além do 
fascínio que a audição de programas como “O Galinho” ou o 
“Dona Carochinha” provocava em um adolescente que desde 
cedo envolveu-se com as novidades tecnológicas.

Após a finalização do meu curso, ao retornar ao Maranhão, 
circunstâncias outras me aproximaram do prédio da Rua do 
Sol, denominado por muitos de o “Palácio Verde do Rádio”. 
Ali, sob a coordenação do padre Victor Asselim, iniciamos 
um projeto de restauração da emissora. Naquele momento a 
situação histórica mostrava o Maranhão atravessando o maior 
período de êxodo rural. Trabalhadores eram desalojados de 
suas propriedades no interior e chegavam em São Luís ocupan-
do a periferia da grande ilha, momento em que bairros como 
São Bernardo, Anjo da Guarda e outros, acolheram inúmeras 

famílias em busca de uma forma digna de viver. Neste clima, 
a Rádio Educadora evidenciou ainda mais o seu slogan “Onde 
o povo tem vez, onde o povo tem voz”. Grandes jornalistas e 
comunicadores da emissora repercutiam os anseios e neces-
sidades destes “sem voz”, opondo-se à violência e desmandos 
das autoridades. 

Participações marcantes também ocorreram quando em 
1999 a emissora transmitiu, com exclusividade, e, em tempo 
real, as sessões das Comissões Parlamentares de Inquérito 
do Narcotráfico e do Crime Organizado, que investigaram 
políticos e empresários do Maranhão e do Brasil. Na época, 
a Rádio Educadora obteve uma das maiores audiências do 
rádio maranhense.

Muitas foram as conquistas ensejadas pela Rádio Educadora. 
Fomos a primeira emissora do estado a colocar a programação 
integral na internet. Marcante, neste momento, foi a veicu-
lação do prefixo da emissora em diferentes idiomas (inglês, 

espanhol, francês e italiano) que, ao som de músicas do can-
cioneiro maranhense, fazia chegar ao mundo sua mensagem 
de paz e igualdade entre os homens.

Sempre ressaltamos o papel da emissora, do clero, como 
uma escola que preparou e continua formando vários pro-
fissionais do rádio maranhense. Inúmeras personalidades 
políticas e de expressão da sociedade maranhense iniciaram 
a sua trajetória através dos microfones da Rádio. 

Esta é a Rádio Educadora do Maranhão que, no momento 
em que se comemora o centenário do rádio no Brasil, prepa-
ra-se para enfrentar mais uma etapa em sua missão: efetuar 
a migração dos seus sinais de AM para FM. Isto significa uma 
melhor qualidade de recepção e de som. 

Nos 56 anos de existência, este veículo de comunicação 
sempre objetivou, dentro de uma concepção cristã, dar voz 
aos menos favorecidos. Que chegue a Nova Educadora FM. 
Que surja mais este desafio. Estamos prontos. ■
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Pra não dizer que não falei do Bicentenário
Sebastião Moreira Duarte

Quem anda pela casa dos cinquenta anos, ou mais, deve 
estar lembrado do sesquicentenário da Independência do 
Brasil, em 1972. Foi comemoração pra todo lado, do começo 
ao fim do ano. Havia até um “hino oficial” para o aconteci-
mento, divulgado por todos os meios de comunicação, o qual 
não se mancava de proclamar que “este país faz coisas que 
ninguém imagina que faz” – frase que depois se verificou 
de terrível ironia –, e uma canção, cantada por dois besta-
lhões, que o patrioticíssimo Paulo Maluf queria oficializar 
como hino nacional brasileiro, na qual o nosso despudorado 
machismo não se pejava de afirmar: “Mulher que nasce aqui 
tem muito mais amor”.

Eram os anos do Regime Militar e tudo era permitido para 
exaltar o país que ia “pra frente”, embora não fosse revelado 
em que direção exata se estava andando.

Chegamos a 2022, e a imensa massa de brasileiros, mais 
de duzentos milhões!, ignora – simplesmente não está in-
formado – que este é o ano do nosso bicentenário de inde-
pendência política.

E não é por falta de apelo patriótico que acontece tal indi-
ferença, tal esquecimento, tal descaso: é que o jogo do “nós 
contra eles”, iniciado do lado esquerdo, e agora apropriado 
pelo lado direito do coração brasileiro, transformou o patrio-
tismo em distintivo de alguns, exclusivo, peito estufado, de 
cambulhada com propaganda religiosa e dúbia exaltação a 
valores familiares. Resultado: nunca antes, na história deste 
país, encontramos tanta “gente falando de lado e olhando 
pro chão”. Chegamos ao ponto de internacionalizarmos a 
vergonha de ser brasileiro, que as nossas consciências lúci-
das guardavam para consumo próprio, no mercado interno.

Como antídoto à feia enfermidade – e para remédio que 
eu esperaria não fosse apenas próprio – fui buscar, no baú de 
lembranças pessoais, um fato que me ocorreu aí pelo final 
dos anos 1980, quando os brasileiros viviam momentos de 
cara no chão, por motivações semelhantes aos dias dolorosos 
que atravessamos.

Numa grande universidade do Meio-Oeste americano, 
era costume abrir o ano letivo com uma exposição em ho-
menagem a um país estrangeiro, escolhido mais ou menos 
de acordo com a matrícula de alunos daquele país que por 
lá se encontrassem. Trabalho simples: retirar das estantes, 
para montras e vitrines da mostra, o que de interessante, 
referente ao tal país, estivesse guardado na gigantesca bi-
blioteca da instituição.

Um doutorando em Biblioteconomia, brasileiro, me pro-
cura, preocupado:

– Temos muito material, mas eu me sinto um tanto per-
dido. Não sei o que, do Brasil, podemos exibir, que valha a 
pena ser visto pela gente desta terra.

Fazia pouco tempo que eu havia lido O povo brasileiro, 
de Darcy Ribeiro. Prontifiquei-me a prestar ajuda ao jovem 
compatriota:

– Vamos levar em conta, antes de tudo, que o Brasil é um 
país ainda se fazendo. Ainda não temos quinhentos anos 
de civilização. Mas que tal se você indagar a si mesmo: o 
que, nestes quase cinco séculos, fizemos nós, brasileiros, 
em condições de se incorporar à cultura universal e chegar 
ao ano 3000?

A pergunta saiu-me tão de repente, que a mim mesmo 
causou surpresa. Não estranhei que parecesse ter causado 
pane no cérebro do rapaz: 

– Até agora, nunca ninguém me sugeriu enfrentar uma 
questão desse alcance.

E eu, numa resposta que, também a mim, ainda hoje me 
surpreende pela rapidez em que me ocorreu:

– Alguma coisa creio que o Brasil já fez, que irá perma-
necer pelos séculos a vir. Veja se não é possível chegarmos 
ao próximo milênio, oferecendo ao mundo uma lista de re-
alizações como esta: a escultura do Aleijadinho, a literatura 
de Machado de Assis, a música de Villa-Lobos, a arquitetura 
de Oscar Niemeyer e o futebol de Pelé.

O coleguinha anotou, um tanto de queixo caído:
– Cinco áreas distintas da atividade humana... 
E perguntou:
– E essas coisas durarão até lá? Pelé, o futebol...
– Como bens materiais, é possível que não. Mas restará 

a notícia delas, como nos restam as ruínas arquitetônicas, 
as biografias, as obras literárias que se perderam, as mara-
vilhas da antiguidade.

Na relação que apresentei, faltou a invenção de Santos 
Dumont, que é por onde se pode dizer que teve início o sé-
culo XX. Mas nós sabemos por quem – e por quê – o avião 
foi açambarcado por outro país.

A comemoração dos duzentos anos da Independência 
poderia servir para nos trazer algum alento de otimismo, 
uma sensação mais animada de pertencimento ao Brasil. 
Não se duvide que tal sensação será exaltada e exagerada 
por uma parte – uma facção, um partido, quase digo uma 
seita – de fanáticos patrioteiros sem razão. A outra parte, 
porém, continuará exilada na própria pátria. ■

EM CARTAZ

Trem Bala
Você sabe identificar o 
caráter das pessoas?
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Divulgação / Sony Pictures

A película narra um grupo de assassinos profissionais 
atraídos a um trem para realizarem um “serviço” incomum. 
Seguem-se cenas icônicas de luta e ação e ainda diálogos 
interessantes. Tem boa porção de comédia também. Desta-
ca-se o fato de o elenco ser recheado com estrelas. O prota-
gonismo é do Brad Pitt que interpreta “Joaninha”.

O filme se passa no Japão, dentro do trem bala, um 
dos mais modernos e rápidos do mundo. Entre os temas 
interessantes que o enredo trata podemos destacar: amizade 
(broderagem), sorte-azar, manipulação, relação pai e filho…

No elenco temos também: Sandra Bullock (Maria Beetle); 
Joey King (Príncipe); Aaron Johnson (Tangerina); Brian 
Tyree (Limão); Hiroyuki Sanada (Elder); Michael Shannon 
(Morte Branca). ■

Serviço:

Diretor: David Leitch
Gênero: Ação, suspense
Duração: 2h06m
Lançamento: 4 de agosto de 2022
Nacionalidades: EUA 

Miss Marvel

Foto: Divulgação / Disney+

Mais uma série que expande o já muito expandido 
(multi) universo Marvel. Trata da primeira temporada dessa 
super-heroína de origem muçulmana, 
Kamala Khan, interpretada pela jovem 
Iman Vellani. Tem surpresas, ação e 
comédia na dose certa, além de gerar 
expectativa para a inserção de Miss 
Marvel na iniciativa Vingadores. É a 
sétima série de televisão que aborda o 
universo cinematográfico da Marvel. ■

ASSISTA AO TRAILER

Como benefícios opcionais, você pode contar com auxílio funeral nacional ou internacional, 
assistência residencial 24h, Título do Valparaíso Adventure Park, plano odontológico com cobertura 
em todo o território nacional e seguro de vida de até R$ 1.500.000,00.

Adquira já o seu CARTÃO ABESP SAÚDE E BENEFÍCIOS
Entre em contato e fale com um consultor de vendas.

• Desconto em consultas médicas, exames de 
imagem e laboratoriais.
• Desconto de até 40% em farmácias. 
• Seguro de vida.
• Sorteios de até R$ 10 mil toda semana.
• Descontos em creches, cursos, autoescola,
academia, paacademia, parque aquático e muito mais!

A PARTIR DE

MENSAIS

TITULAR

49R$
,90

MENSAIS
99R$

,90

DE:

CONHEÇA O CARTÃO ABESP SAÚDE E BENEFÍCIOS

e tenha diversas vantagens!

(98) 99144-1616 

Independência ou Morte, por Pedro Américo, óleo 
sobre tela, 1888. Exposta no Museu Paulista.

AGORA É LEI!
quem soltar foguetes no 
Maranhão poderá pagar 
multa de até R$ 21,5 mil

Foi promulgada pela Assembleia Legislativa 

do Maranhão a Lei 11.805/2022, originária do 

Projeto de Lei 281/2022 (de autoria do depu-

tado estadual Neto Evangelista), que trata do 

manuseio, utilização, queima, soltura e proibi-

ção de comercialização de fogos de artifício de 

estampido , assim como de quaisquer artefatos 

pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no terri-

tório maranhense.

O objetivo é proteger as pessoas com trans-
torno do espectro autista (TEA), com deficiên-
cia, recém-nascidos, idosos e animais e evitar 
as reações descontroladas ou de medo decor-
rentes do barulho.

O infrator pagará multa que varia de R$ 
4.284,00 a R$ 21.504,00, conforme a quantida-
de de fogos utilizados. Em caso de reincidência, 
o valor da multa será dobrado. Os valores serão 
depositados no Fundo Estadual de Saúde (FES).
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