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A u t i s m o :
São 70 milhões de 
pessoas com este 

transtorno no mundo
O diagnóstico, as tarefas diárias, a equipe 

multidisciplinar de acompanhamento e 
principalmente a família, são o suporte para 

superar os desafi os do indivíduo com autismo.
PÁGINAS 06 E 07

Palavra do Arcebispo
“Eis a necessidade da constante passagem, 

da constante mudança. Celebremos a 
Páscoa como sinal desta permanente 

mudança no seguimento de Jesus”.
PÁGINA 02

Pastoral dos Surdos
Há mais de 20 anos a pastoral colabora na 

construção de uma sociedade inclusiva 
por meio de ações de voluntários que 

dedicam parte do seu tempo para 
a evangelização dos surdos.

PÁGINA 05

Promoção 
Humana
NOVA EDITORIA

Conheça a missão das Obras 
Sociais Frei Antonio Sinibaldi

PÁGINA 11

Caminho Sinodal
O processo de 

escuta sinodal tem 
sido percorrido por 

todas as foranias 
da Arquidiocese 

de São Luís. 
Momentos de espiritualidade, partilha, 
aprofundamento sobre a sinodalidade 

e refl exão marcam esse processo.
PÁGINA 09
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Seguindo o Mestre Jesus
Dom Gilberto Pastana, arcebispo 
de São Luís do Maranhão

A Bíblia, a Palavra de Deus, é de fun-
damental importância para nós cristãos católicos. Ser 
cristão é essencialmente ser discípulos de Jesus Cristo. 
Como cristãos católicos, confi guramo-nos em Jesus, 
mas para poder sê-lo de verdade, sem desvios nem 
ilusões, é necessário conhecer tanto o próprio Jesus 
Cristo quanto a sua mensagem. Como alguém pode 
seguir quem não conhece? Para conhecer a Jesus Cris-
to nós precisamos ler, sobretudo o Novo Testamento 
que nos oferece testemunhos daqueles que estiveram 
mais próximos de Jesus e partilharam com ele a vida 
e a missão evangelizadora. 

O evangelista Marcos, em 1,16-20, nos narra o im-
portante e intrigante convite que Jesus fez àqueles que 
seriam mais tarde, seus discípulos. Chama-os a partir 
de sua realidade cotidiana e do seu trabalho. Jesus vê o 
jeito, a forma como os pescadores lançavam as redes ao 
mar. Como é bom fazer as coisas bem feitas, com con-
vicção, acreditando no que se faz. Isso chama a atenção 
de Jesus. Este fato acontece à beira do mar, distante da 
cidade, na periferia, à margem das grandes decisões. 
São trabalhadores e estavam trabalhando, pescando, 
jogando a rede ao mar, e Jesus os chama: Sigam-me. 
“A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado e 
seu olhar de amor despertam uma resposta conscien-
te e livre deste o mais íntimo do coração do discípulo, 
uma adesão a toda a sua pessoa ao saber que Cristo o 
chama pelo nome”. 

Jesus faz o convite: Sigam-me.

Jesus promete fazê-los, portanto, formá-los, trans-
formá-los, prepará-los, para serem missionários. Eles 
ainda não são pescadores de homens, são pescadores 
de peixe. Vão deixar de trabalhar com o peixe para 
trabalhar com gente. A primeira é a realidade vivida 
no presente, a segunda será a realidade a ser vivida 
no futuro. A maneira, o jeito de fazer isso será o dis-
cipulado, o aprendizado, o seguimento. Discípulos de 
Jesus. Ele toma a iniciativa, ele faz o convite: Sigam-me. 
O chamado é soberano. O seguimento é imediato e 
incondicional. Não resistiram à sedução de Jesus. “Se-
duziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir”.

A formação do discípulo (cristão) como sujeito é um 
processo em construção, só possível pela presença do 
Espírito do Ressuscitado na Igreja e no interior de cada 
um. Esta presença fundamenta a identidade profunda 
dos fi lhos de Deus (Rm 8,11), gera liberdade (2Cor 3,17), 
potencializa as relações e a comunhão (Fl 2,1; Ef 2,18) 
e envia em missão de paz e justiça (AT 4,31).

A nova vida, o início do discipulado, sofre profundas 
transformações. A vida continua, mas agora de forma 
diferenciada desde o momento em que eles tomaram 
a decisão. “E eles, imediatamente, deixaram as redes e 
o seguiram”. É muito importante decidir. Decisão re-
quer escuta, requer escolha, e escolher signifi ca deixar 
alguma coisa (deixar as redes) e agarrar outras (as que 
vão aparecer no caminho). A decisão provoca uma 
mudança na vida da gente. Eles começaram a mudar: 
deixaram de ser pescadores de peixe para se tornarem 
pescadores de gente. A proposta de Jesus é assustadora: 
“Eu farei de vós – eu farei vocês se tornarem”. Mudar 
signifi ca acrescentar, somar o aprendizado acumulado 
das experiências ainda incompletas, por experiências 
novas, complementares, desafi adoras, por dimensões 
pessoais e sociais adaptadas a uma nova e mais adequa-
da percepção da nova realidade. Eis a necessidade da 
constante passagem, da constante mudança. Celebre-
mos a Páscoa como sinal desta permanente mudança 
no seguimento de Jesus. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

Os criminosos e a credulidade alheia
Lourival Serejo, Membro da AML

Quem já passou dos sessenta anos deve lembrar de um 
samba antigo, cantado por Alcides Gerardi, no qual havia 
uma estrofe que dizia: “Camelô na conversa ele vende algodão 
por veludo. Não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra 
tudo”.

Naquele tempo não havia redes sociais nem a sociedade 
era subjugada pela inteligência artifi cial e suas inovações. 
Apenas os jornais, à disposição de poucos, circulavam pelas 
ruas das cidades.

Hoje o que mais se encontra são pessoas “sabidas” e bem 
informadas, em todas as classes sociais. Então, por que são 
enganadas com facilidade pelos golpes dos estelionatários 
da internet?

Acontece que essa sabedoria moderna não basta para 
criar uma consciência que alerte para as armadilhas que a 
constelação virtual criou. E tornam-se bobos ante os golpes 
que estão sendo aplicados continuamente.

No mês passado, fui surpreendido com a notícia de que 
estavam usando meu nome para pedir dinheiro a pessoas que 
detinham alguma importância política em suas respectivas 
cidades. E o pior: estavam obtendo êxito nas abordagens, 
usufruindo milhares de reais.

É difícil imaginar que pessoas com quem nunca tive re-
lacionamento acreditem nas conversas dos estelionatários 
que se passavam por mim, no WhatsApp, com a minha foto, 
em mensagem de áudios, numa clonagem grosseira.

Uns dias antes, vários colegas da magistratura tiveram 
seus nomes usados em mensagens de igual teor, pedindo 
ajuda para suprir alguma necessidade. Depois que prenderam 
a quadrilha, em Goiânia, em declaração à polícia, os aplica-
dores dos golpes confessaram todos os detalhes dos crimes, 

inclusive que esta-
vam tendo bons 
lucros atuando no 
Maranhão.

Tratava-se de 
uma “vera famiglia”, 
à italiana (marido, mulher e 
fi lho), sendo que o chefe já havia 
passado 14 anos preso e aprendera 
todo o esquema na penitenciária. 
O que surpreende nessa história 
é que a reiteração desses golpes 
não é sufi ciente para alertar 
as pessoas, que vão continu-
ar acreditando nas mentiras 
e depositando o dinheiro que é 
pedido.

O que fazer então? A sofi sticação da 
inteligência artifi cial permitirá, cada vez mais, ardis desse 
gênero. Inclusive já pode surgir na tela do seu celular a sua 
imagem falando normalmente, como se fosse você mesmo 
pedindo dinheiro a um suposto amigo.

Teoria. Só vejo um meio de defender-se dessas armadi-
lhas: é procurar nas lições de Descartes e passar a duvidar 
de tudo. Mas de tudo mesmo.

Prática. A pessoa que já sofreu um golpe desses, ouvin-
do a imitação da voz do fi lho chorando, pedindo para não 
deixá-lo e pagar o que estão pedindo, naquela hora, teria 
condições e equilíbrio emocional para recorrer a Descartes? 
Difícil, muito difícil. E os golpes continuam. E vão fi car cada 
vez mais convincentes.■

JUSTIÇA

Antônio Dino na Baixada Maranhense
Carlos Nina, Advogado e jornalista

O dia 12 de março de 2022 será histórico no Maranhão, 
na Baixada Maranhense, na cidade de Pinheiro, onde se deu 
o lançamento da Pedra Fundamental da construção de um 
hospital da Fundação Antônio Dino (FAD), para atendimento 
aos pacientes portadores de câncer.

Para D. Enide Jorge Dino, presidente da Fundação, é o 
resultado do trabalho diuturno, enfrentando e superan-
do difi culdades. Na FAD, todo dia representa 24 horas de 
luta para manter funcionando o 
hospital Aldenora Bello e todos 
os serviços que a Fundação pres-
ta no atendimento aos pacientes 
com câncer.

À competência, à fi rmeza e à 
experiência de D. Enide somaram-
-se nos últimos anos a dedicação 
e a juventude arrojada de Antônio 
Dino Tavares, por ela indicado e 
eleito pelo Conselho Curador para 
a vice-presidência da FAD.

Unidos, assim, viúva e neto de 
Antônio Dino, membros dos con-
selhos Curador e Fiscal, diretores, profi ssionais da área de 
saúde, técnicos e servidores de todas as áreas, a Fundação 
tem imprimido um ritmo necessário para atender à cres-
cente demanda.

É publicamente sabido que o “Aldenora Bello” atende 
também a pacientes de outros municípios e até de outros 
estados, numa luta iniciada pelo médico Antônio Dino nos 
anos 60. Ele, dirigindo a Liga Maranhense de Combate ao 
Câncer, e sua esposa, Enide, à frente da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. Em 18 de junho de 1976, Antonio Dino 
faleceu, vítima de uma parada cardíaca, três meses depois de 
ter sido instalada a Bomba de Cobalto para tratamento do 
câncer no hospital Aldenora Bello. No dia 10 de dezembro 

daquele mesmo ano foi criada a entidade fi lantrópica com o 
seu nome, com a missão de atender aos portadores de câncer, 
prioritariamente os mais carentes, e assim dar continuidade 
ao trabalho de Antônio Dino.

Dia 4 de janeiro deste ano foram inaugurados mais dois 
aceleradores lineares, graças ao então deputado federal João 
Castelo, com emenda parlamentar, e ao desembargador 
federal Gerson Costa Filho, através do Tribunal Regional 

do Trabalho - TRT da 16ª Região 
(Maranhão), permitindo zerar a 
fi la que atormentava os pacientes 
de câncer à espera de tratamento.

Com o permanente aumen-
to da demanda, a Fundação não 
pode parar. Daí a importância da 
construção do hospital em Pinhei-
ro, para atender aos pacientes da 
Baixada Maranhense.

É dever de justiça destacar a 
contribuição do Município - que 
doou o terreno para a instalação 
do hospital - e a participação da 

bancada do Maranhão no Congresso Nacional, que, con-
tornando divergências partidárias e ideológicas, destinou 
a verba para a construção. Gesto de signifi cação histórica, 
que, contudo, em que pese sua importância, é só o começo.

É preciso equipar e manter o hospital. Será necessário o 
apoio de parlamentares, como o tem recebido a Fundação, 
e da população, pois é para servi-la que a FAD deu esse 
passo corajoso.

Não deve ser necessário adoecer ou ter alguém doente na 
família para apoiar o hospital. Ao contrário. É importante 
que, saudáveis, contribuamos todos para que o hospital 
possa dar o atendimento que nós mesmos gostaríamos de 
receber se dele precisássemos. ■
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REVERBERAR

Resenha: “Sociedade 
do Cansaço”, de 
Byung-Chul Han
“O excesso da elevação do desempenho 
leva a um infarto da alma” (p. 71)
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Serviço: 
Livro: Sociedade do Cansaço
Autor: Byung-Chul Han 
Produção: Brasil, 2017
Editora: Vozes
Gênero: Filosofi a, Sociedade, Fadiga mental
Páginas: 128

Nascido na Coréia e radicado na Alemanha, o professor 
Byung-Chul Han é um dos principais pensadores dos tempos 
hodiernos e tem várias obras publicadas. Sua formação em 
Filosofi a, Literatura e Teologia se deu na Alemanha, com 
tese doutoral sobre Martin Heidegger. Autor de diversos 
livros comercializados mundialmente, escreveu também 
“Sociedade do Cansaço”, em que analisa e critica a socie-
dade de nossos dias, quase que nos abrindo os olhos para 
a pressa nossa de cada dia. É a crítica da auto exploração.

A obra é editada pela Vozes. Em seu sumário, o autor 
elenca: 1. A violência neuronal; 2. Além da sociedade dis-
ciplinar; 3. O tédio profundo. 4. Vita activa; 5. Pedagogia do 
ver; 6. O Caso Bartleby; 7. Sociedade do cansaço; 8. Anexos.

Elencando vários autores (como Roberto Esposito, Bau-
drillard, Foucault, H. Arendt, Nietzsche, W. Benjamin, Cí-
cero, Agamben...) e com uma narrativa objetiva, o autor nos 
demonstra que o mundo atual, especialmente por conta do 
regime capitalista, nos obriga a uma vida ativista onde o alto 
desempenho é cobrado diuturnamente e por nós mesmos, 
isto é, o próprio sujeito é o sensor que se atormenta com a 
necessidade de cumprir prazos, metas, atualizações, resul-
tados, lucros... às custas da própria saúde, principalmente, 
da saúde mental-emocional.

Começa seu texto afi rmando: “Cada época possui suas en-
fermidades fundamentais (...) Visto a partir da perspectiva pato-
lógica, o começo do século XXI não é defi nido como bacteriológico 
nem viral, mas neuronal” (p. 7). Byung-Chul Han assevera 
que depressão, ansiedade, défi cit de atenção. Síndrome de 
hiperatividade, síndrome de Burnout... demonstram que em 
nossa época o ser humano é marcado pelo hiper cansaço, 
por conta de imensas cobranças, principalmente internas.

O indivíduo hodierno é o sujeito do desempenho que, não 
sendo necessariamente cobrado por forças externas como 
em outras épocas, é “explorador de si mesmo”, uma vez que 
busca maximizar seu próprio desempenho para dar conta 
daquilo que considera vital, por si, ou por terceiros, suas me-
tas, obrigações, fi nanças, fama, posses, família, resultados... 
Desta maneira, o sujeito do desempenho é concomitante-
mente explorado e explorador de si mesmo, resultando em 
uma série de enfermidades psíquicas que infl ige sobre si e 
sobre outros. O paradoxo apontado pelo autor é que estamos 
numa época de tanta liberdade e tanto desenvolvimento 
tecnológico e paralelamente somos tão enfermos.

O capítulo 7, a meu ver, o ponto alto da obra, a sociedade 
do cansaço em que vivemos é caracterizada como sociedade 
do dopping (dos fármacos). De acordo com o autor: “(...) a so-
ciedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e 
esgotamento excessivos (...) O cansaço da sociedade do desempenho 
é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando” (p. 
70-71). É a vida contemplativa versus a vida multitarefas. ■
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SAÚDE MENTAL

Sobre o envelhecimento, a saúde e a depressão
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde 
pela Emil Brunner World University (EBWU. Flórida, EUA)

A depressão volta à cena e desta vez com carga 
total. O que mais se ouve falar nos últimos 
tempos, ao nos referirmos ao bem-estar e 
sobre saúde mental da população, é sobre a 
depressão. Os noticiosos, a grande mídia 
nacional, as redes sociais não se cansam 
de tratar sobre isso. Por isso mesmo, 
tem muita coisa sendo dita, sobre esse 
assunto, baseada em desinformação e 
preconceitos.

Do ponto de vista médico a depres-
são é uma condição frequente e ocorre 
em diferentes etapas da vida: infância, 
adolescência em adultos e na terceira idade. 
Em cada uma dessas etapas teremos manifes-
tações clínicas, tratamentos e abordagens psicos-
sociais distintas. A fase da vida onde mais ocorre depressão 
é entre os idosos.

No Brasil, impressiona a rapidez com que a população en-
velhece. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
até o ano de 2025, a população idosa no Brasil crescerá 16 
vezes, contra cinco vezes o total da população. Portanto, a 
expectativa é que se envelheça, como mostram os dados, po-
rém que isso ocorra com saúde e com qualidade de vida. Os 
dados da OMS, classifi ca o Brasil como o sexto do mundo com 
população de idosos, correspondendo a mais de 32 milhões 
de pessoas com 60 anos ou mais (OMS, 2006).

Nos idosos, a probabilidade de ter depressão é ainda maior, 
por haver limitações impostas pela própria idade e as injun-
ções acima citadas. A saúde geral e, em particular a saúde 
mental, são muito afetadas ante episódios depressivos por 
provocar um decréscimo signifi cativo de habilidades sociais 
e na qualidade de vida. Isso explica, em parte a incidência 

elevada de suicídio entre idosos.
Os sintomas proeminentes da depressão no 
idoso são: isolamento social, desesperança, 

angústia, sentimento de culpa e remor-
so e anedonia (falta de prazer). Podem 
surgir alterações do sono, do apetite, 
da disposição geral, difi culdades em 
tomar decisões ou iniciativas, tristeza 
profunda e desalento acentuado em 
tudo que faz, além de inquietação ou 
inibição psicomotora. Descuido com 

os autocuidados e com a autoestima, são 
frequentes.
Ante esses fatores, temos que incentivar 

nossa população, sobretudo, entre os idosos, 
para a prática de exercícios físicos, recomenda-se 

também, restrição de bebidas alcoólicas, que se alimentem 
bem, que tenham uma boa noite de sono e uma vida plena-
mente ocupada e produtiva. Essas são recomendações vitais 
para uma vida longa e saudável. Exercitar o cérebro com todo 
vigor é fundamental para evitar as consequências psicopato-
lógicas do envelhecimento. Nosso cérebro, semelhantemente 
a outros órgãos e sistemas biológicos precisa ser estimulado, 
pois em não havendo esses exercícios cerebrais, os idosos se 
tornam predispostos a inúmeros agravos à sua saúde.

A ocupação, sem excessos ou exageros, é uma condição 
especial de promoção e proteção à saúde das pessoas, espe-
cialmente entre os idosos. Ter lazer, desfrutar do que gosta e 
contribuir para o bem-estar de outras pessoas, nos faz muito 
bem. Portanto, participe, colabore, ajude e contribua para o 
bem estar social. Goste de si mesmo, se estime, se cuide e se 
proteja. Estas são receitas imprescindíveis para nossa saúde. ■
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MISSÃO EM FOCO

Tempo ou medo de aprofundar?
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

No texto anterior refl etíamos a narrativa evangélica (Lc 5, 
1-11), em que o Senhor lança o desafi o aos discípulos quando 
diz: “avança para as águas mais profundas”. A nossa intuição era 
e continua sendo o de encontrar chaves hermenêuticas frente 
ao ingente compromisso de propor ou relançar o anúncio de 
maneira nova e com audácia missionária. Ora, sem muito 
sacrifício facilmente constatamos redes vazias nas comunida-
des de fé, talvez, fruto da ausência de oração sincera, da con-
templação e do encantamento que transfi guram a vida tanto 
pessoal de cada discípulo e 
discípula, quanto igualmen-
te da própria comunidade no 
todo e nas partes.

Não sem razão que nes-
te tempo da quaresma, o 
convite que brota é este: 
“convertei-vos e crede no Evangelho”. Audácia missionária 
a que todos devemos imbuir-nos no modus vivendi e operandi
não vem a toque de caixa, mas sempre a partir do encontro 
verdadeiro com o Senhor da missão e da vida que provoca 
mudanças profundas inegociáveis. Por isso afi rmávamos: 
“as redes de muitas Igrejas e pregadores do Evangelho estão 
vazias em razão da superfi cialidade com que as coisas são 
feitas. Quem se acomoda na margem, com preguiça de ir para 
o profundo continuará trabalhando a noite toda e suas redes 
continuarão vazias!”.

A razão é clara, há uma superfi cialidade muito grande 
no modo como as coisas estão sendo feitas, mais superfi cial 

ainda são as relações interpessoais no interior das práticas 
eclesiais. De cara se nota a ausência da “graxa” do Espírito 
Santo, isto é, daquele que confere a tônica do sentido comu-
nitário de viver a fé e do fazer eclesial. E sem esta “graxa” 
o pressuposto da sinodalidade: comunhão, participação e 
missão fi carão capengas, fadado a não frutifi car.

Surge uma pergunta: tempo ou medo de aprofundar? A 
resistência ao novo e o apego ao velho está há muito tempo 
matando as nossas comunidades, impedindo a Igreja de se 

renovar. Segundo o Docu-
mento de Aparecida, as pa-
róquias deveriam ser centros 
irradiadores de vida. Contu-
do, na sua grande maioria são 
lugares com cheiro e gosto de 
morte. Uma morte mantida 

e alimentada pela mesmice de sempre de celebrações e ritos 
vazios, mas também, de pastoral de manutenção que não 
aceita converter-se em pastoral decididamente missionária.

Alguns dentre nós não há do que reclamar, pois colhe 
aquilo que planta. Se suas redes estão vazias é porque não 
aceitam mudanças no seu jeito de pescar. Ampliemos os 
nossos horizontes, pois sem isto, a nossa vida consistirá em 
repetir entupimentos humanos como: egoísmo, preguiça, 
indiferença, apatia, o “tanto faz, como tanto fez”. Critérios 
que não cabem dentro do coração dos evangelizadores com 
espírito. E é através destes evangelizadores que a Igreja e a 
pastoral precisam urgentemente! ■

sa
rb
en

A resistência ao novo e o apego ao velho está há 
muito tempo matando as nossas comunidades, 

impedindo a Igreja de se renovar.
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ACONTECEU

Missa de abertura da CF 2022 reúne fiéis de forma online e presencial no Colégio São Vicente de Paulo

No dia 5 de março, fi éis participaram da missa de abertura 
da Campanha da Fraternidade 2022. A celebração foi pre-
sidida pelo arcebispo metropolitano dom Gilberto Pastana, 
no Colégio São Vicente de Paulo.
O tema da campanha deste ano é “Fraternidade e Educação” 
e o lema bíblico “Fala com sabedoria, ensina com amor”, 

extraído do livro de Provérbios.
A proposta deste ano é refl etir sobre os fundamentos do 
ato de educar na perspectiva católico-cristã, chamando a 
atenção para questões como a formação humana do aluno, 
a participação dos pais no acompanhamento escolar e o re-
conhecimento do trabalho dos professores.

O evento foi realizado de forma limitada devido ao cumpri-
mento das normas de prevenção à Covid-19. Cada paróquia 
foi convidada a enviar representantes - no total de 15 pes-
soas. A missa foi transmitida pelos meios de comunicação 
da Arquidiocese. ■

Forania de São Benedito lança CF 2022 em Morros (MA)

Comunidade reunida na abertura da celebração em Morros.
Foto: Padre Luís Macedo

Aconteceu no dia 6 de março o lançamento ofi cial da Cam-
panha da Fraternidade na Forania de São Benedito, na Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida do Munim em Morros, onde 
estavam presentes párocos e representantes das 10 paróquias 
que compõem a forania, além da presença do arcebispo dom 
Gilberto Pastana.
A programação começou com a Santa Missa e, logo após, 
uma mesa redonda com a presença da professora Maria 
Ordonez, do arcebispo dom Gilberto Pastana e da fi el Ma-
ria Celeste, que discorreram sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade 2022.
Na oportunidade, o arcebispo explicou os objetivos da CF 
deste ano, que iniciou na quarta-feira de cinzas, juntamente 
com a Quaresma. Ele ainda destacou como as paróquias de-
vem refl etir, ao longo do ano, o tema da CF 2022, proposto 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). ■

Conselho Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil 

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, foi realizada a primeira reunião 
do Conselho Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil (CNLB). 
Neste encontro, estiveram presentes o arcebispo de São Luís, 
dom Gilberto Pastana, e os leigos da Coordenação da Arqui-
diocese de São Luís - já em preparação para a 40ª Assembleia 

Nacional que acontecerá de 16 a 19 de junho na capital lu-
dovicense. Entre outras questões, foi abordado que todos os 
participantes da assembleia estejam presentes na missa de 
Corpus Christi, que será realizada no dia 16 de junho. ■

Realizado encontro regional da 
coordenadoria pastoral

No dia 15 de março foi realizado virtualmente o Encontro 
Regional da Coordenadoria Pastoral. Na ocasião, refl exões 
e partilha da vida e a missão evangelística do distrito local 
tiveram um momento especial. Os tópicos abordados foram: 
Sínodo dos Bispos 2021-2023, CF 2022: desafi os para a ação 
evangelizadora no Regional e o Plano de Pastoral Regional. ■

Implantação do COMIPA na Paróquia 
Santa Rita de Cássia

Comunidade reunida na celebração em Santa Rita.
Foto: COMIPA — Santa Rita

No dia 12 de março foi realizada a implantação do Conse-
lho Missionário Paroquial (COMIPA) na paróquia de Santa 
Rita de Cássia - Santa Rita (MA), pela equipe do Conselho 
Missionário Diocesano (COMIDI). 
A paróquia indicou lideranças de suas comunidades para 
compor o Conselho Missionário e a equipe arquidiocesana, 
por meio de uma formação, apresentou os critérios e organi-
zação do conselho e da sua importância na animação da vida 
missionária da paróquia. O encontro contou com a presença 
de 12 pessoas. ■

Pastoral Carcerária em ação

Momento de oração da Pastoral Carcerária. Foto: Pastoral Carcerária

No dia 12 de março, a Pastoral Carcerária de São Luís esteve 
reunida em oração e formação para a missão. Este é sempre 
um momento importante para fortalecer a caminhada da pas-
toral da Arquidiocese de São Luís. Ao realizar as atividades, 
os agentes são divididos em equipes para ações de evange-
lização nas principais unidades penitenciárias de São Luís: 
Unidades Penitenciárias de Pedrinhas, Unidade Prisional do 
Anil e Unidade da Mulher. Entre as atividades, há momentos 
de oração com os detentos e de partilha da palavra de Deus. 

Além disso, esse diretório também inclui visitas semanais a 
pessoas privadas de liberdade, denúncias de condições de-
sumanas, visitas às famílias dos presos. ■

Momento de espiritualidade na Igreja 
Paroquial de Sant’Ana no Angelim

Fiéis em momento de oração. Foto: Pastoral Arquidiocesana do Dízimo

Na tarde de 12 de março, foi realizado um momento de Espi-
ritualidade na Igreja Paroquial de Sant’Ana no Angelim, com 
representantes da Pastoral do Dízimo de diversas paróquias da 
Arquidiocese de São Luís, que teve como objetivo alimentar 
e animar a caminhada da pastoral. ■

Reunião mensal arquidiocesana da Pastoral Familiar

Reunião mensal arquidiocesana da Pastoral Familiar.
Foto: Padre Jadson Borba

Na noite de 9 de março, foi realizada na Igreja Matriz da 
Paróquia Nossa Senhora da Penha, no Anjo da Guarda, a 
reunião mensal arquidiocesana da Pastoral Familiar. Estavam 
presentes o diretor espiritual da pastoral, padre Orlando Ra-
mos, e o coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora 
Missionária, padre Jadson Borba. ■

Ordenação Diaconal na Cidade Olímpica

Acontecerá no dia 30 de abril, a partir das 17h na Paróquia 
Santíssima Trindade (Cidade Olímpica), a ordenação diaco-
nal dos seminaristas Brayan Verde, Manoel de Jesus, Lucas 
Gomes e Ramon Henrique. ■

 Brayan Verde, Manoel de Jesus, Lucas Gomes e Ramon 
Henrique. Foto: Pascom Igreja Santo Antônio (Centro) 

Abertura da CF 2022 presidida por dom Gilberto.
Foto: Pascom Arquidiocesanaa

Comunidade reunida na celebração de abertura 
da Campanha da Fraternidade 2022.

Foto: Pascom Arquidiocesana

Dom Gilberto na celebração.
Foto: Pascom Arquidiocesana

Comunidade atenta à homilia de dom Gilberto.
Foto: Pascom Arquidiocesana

ANIVERSARIANTES DE ABRIL
01.04: Padre Clemilton Luís Azevedo de Moraes
01.04: Padre Osvaldo Marinho Fernandes
02.04: Padre Jorge Forini
02.04: Padre Antônio Elton Aguiar da Silva
04.04: Padre Lindomar Lima dos Santos
04.04: Padre Cláudio Roberto Santos Cruz
12.04: Frei José Antonio Macapuna
16.04: Diácono Celso Bastos Cardoso

- Arquidiocese Militar do Brasil
16.04: Diácono Carlos Vítor Carvalho Barros
16.04: Frei Romário Avelino da Silva - OFMConv
17.04: Diácono George Henrique dos Santos Castro
19.04: Diácono Getúlio Costa da Silva
20.04: Diácono Sebastião Dias Lobato
21.04: Padre Antônio José Ramos Costa
24.04: Padre Manoel Assunção Nunes Filho
27.04: Diácono Edvaldo Ferreira Santos

ORDENAÇÃO
11.04.1987: Padre Osvaldo Marinho Fernandes
28.04.1973: Padre João Maria Van Damme
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Dom Esmeraldo Barreto de Farias
Sétimo bispo auxiliar
Da redação

Dom Esmeraldo Barreto 
de Farias foi bispo auxiliar 
na gestão de dom José Be-
lisário da Silva, sendo o sé-
timo bispo auxiliar de São 
Luís. Filho de José Izidório 
de Farias e Maria Georgi-
na de Souza Barreto, nas-
ceu em 4 de julho de 1949 
em Santo Antônio de Jesus 
(BA). Estudou Filosofia na 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e Teologia no Instituto de Teo-
logia da Universidade Católica de Salvador, e é membro 
do Instituto do Prado. Sua ordenação ocorreu em 9 de 
janeiro de 1977 em sua cidade natal. Desde sua orde-
nação, desempenhou diversos cargos como sacerdote.

Em 2000, o Papa João Paulo II nomeou dom Esme-
raldo como bispo da diocese de Paulo Afonso (BA). Em 
28 de fevereiro de 2007, já na gestão do Papa Bento XVI, 
dom Esmeraldo foi nomeado bispo da diocese de San-
tarém (PA), deixando a diocese de Paulo Afonso. Após 
quatro anos no Pará, em 30 de novembro de 2011 foi 
nomeado arcebispo de Porto Velho (RO). Em 18 de março 
de 2015, Papa Francisco nomeou dom Esmeraldo como 
bispo auxiliar na Arquidiocese de São Luís, na gestão de 
dom José Belisário, onde permaneceu durante cinco anos.

Aos 71 anos, em 18 de novembro de 2020, dom Es-
meraldo foi nomeado bispo diocesano de Araçuaí (MG), 
pelo Papa Francisco. Na ocasião, o então bispo auxiliar 
de São Luís redigiu uma carta aos fiéis ludovicenses - 
disponível nos site oficial da Arquidiocese (https://www.
arquidiocesedesaoluis.org/) - falando sobre as motiva-
ções que lhe fizeram aceitar a nomeação e agradecendo 
o tempo que permaneceu em São Luís. “Sei que já estou 
numa idade bem maior. Do ponto de vista humano, 
poderia dizer a mim mesmo: ‘já passou o momento de 
aceitar transferências e recomeçar em meio a outras 
realidades’. Mas, há uma motivação mais profunda que 
me faz acolher o chamado: levanta-te e anda”, declara o 
bispo. Dom Esmeraldo permanece atualmente na gestão 
da diocese de Araçuaí.

Dom Esmeraldo também teve uma grande partici-
pação na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), sendo membro do Conselho Permanente e 
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Mi-
nistérios Ordenados e a Vida Consagrada (2007 a 2011). 
Em 2015, foi eleito presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intere-
clesial da CNBB, cargo que ocupou até maio de 2019. 
Em todas as suas atuações na CNBB, o sétimo bispo 
auxiliar se destacou na simplicidade e humildade. “Dom 
Esmeraldo traz do berço o nome que sempre caracterizou 
a preciosidade simples de seus gestos, palavras e ações. 
Em pouco tempo, já percorreu uma longa estrada, tudo 
com a marca registrada do discipulado missionário”, 
expressa a CNBB em nota de agradecimento a dom 
Esmeraldo.

A trajetória de dom Esmeraldo é marcada pelo notá-
vel entusiasmo missionário, testemunhado pelo carisma 
com que vivencia o Evangelho e pelo acolhimento aos 
mais pobres e necessitados. ■

Foto: Arquivo Arquidiocesano

PASTORAL DOS SURDOS

A inclusão por meio da fé
Pastoral dos Surdos leva o evangelho para a população surda de São Luís
Da redação

O Dia Nacional da Educação para Surdos é comemorado 
em 23 de abril e esta data ressalta a importância do olhar 
para essa parcela da população. Segundo pesquisa recente 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), cerca de 5% da população brasileira é surda. Esse 
dado corresponde a mais de 10 milhões de pessoas.

Ainda neste mês, a Lei nº 10.436/2002 que reconheceu 
a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de 
comunicação e expressão dos surdos, completa 20 anos. 
Isso representa uma grande conquista, porém, ainda há a 
demanda por mais inclusão e acessibilidade para atingir 
uma sociedade mais igualitária.

Com intuito de levar esse aporte social, surge a Pastoral 
dos Surdos. Com mais de 20 anos de atuação no Maranhão, 
essa pastoral funciona como um movimento de evangelização 
dos surdos e conta com o trabalho de diversos voluntários, 
tanto surdos quanto não surdos. Segundo Teresa Duarte, 
coordenadora da pastoral e intérprete de libras, a evan-
gelização desse público é o principal objetivo da pastoral, 
ajudando a superar dificuldades para que estes conheçam 
e vivam as boas novas em todas as dimensões de sua vida. 
“A pastoral dos surdos está alicerçada na proposta de vida 
de Jesus Cristo”, enfatiza a coordenadora.

Entre os planos para 2022 estão a promoção de encon-
tros com temas específicos em prol da juventude e formação 
espiritual com retiros e adoração, além de participação em 
missas e festas religiosas. “Nós, por meio da pastoral, co-
nhecemos o nome de Jesus e levamos o reino de Deus para 
todos”, finaliza o padre Hélio de Jesus, assessor da Pastoral 
dos Surdos no Maranhão. ■

Retiro espiritual da Pastoral dos Surdos do Maranhão. 
Crédito: Arquivo da Pastoral do Surdos

Reunião com as famílias dos surdos. Crédito: 
Arquivo da Pastoral do Surdos

Quero participar
Qualquer pessoa pode integrar a Pastoral dos Surdos em 
São Luís!
Entre em contato com os números abaixo para saber mais.

 → (98) 98704-2874 - Teresa Duarte 
 → (98) 98823-4286 - Padre Hélio de Jesus

PÁSCOA

Páscoa: O dia que o Senhor fez para nós
Padre João Pedro de Jesus dos Reis Fonseca, da Paróquia Santo Antônio em Presidente Juscelino (MA)

Os eventos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cris-
to se passam na sublime transição de um dia para o outro, 
quando a noite se torna aurora para dar lugar a um novo 
amanhecer. Isso não é simples coincidência. A luz que veio 
para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte (Lc 
1,79) irradia toda a sua plenitude na manhã desse dia sem 
ocaso em que o Senhor da Vida mostra sua força sem igual 
sobre os maiores inimigos do homem: o pecado e a morte.

A caminhada das mulhe-
res em direção à sepultura 
simboliza a peregrinação do 
povo eleito ao longo do Antigo 
Testamento e do novo povo de 
Deus que renasce das águas do 
batismo pela nova aliança do 
sangue de Jesus. Esperavam 
noite e encontraram dia, es-
peravam tristeza e luto e en-
contraram alegria, esperavam 
morte e encontraram ressurreição. E mesmo a pesada pedra 
que parece separar vida e morte é rolada pela força da Pás-
coa do Cordeiro de Deus.

A glória triunfal desta manhã não se restringiu a algumas 
horas de claridade, pois ainda que as leis do tempo tenham 
permanecido inalteradas diante de tão estupendo aconte-
cimento, dentro dos homens e mulheres que se permitiram 
refletir à luz da ressurreição, ela nunca mais se apagou. O 
desejo de tal luz se torna tão forte que mesmo não saben-
do que se tratava do Senhor ressuscitado, os discípulos de 
Emaús clamam por ela. Fica conosco, pois já é tarde e a noite 

vem chegando (cf. Lc 24,29). A luz lhes aquece o coração (Lc 
24,32) de tal modo que permite vencer o próprio receio da 
noite e retornar para iluminar o coração dos outros discí-
pulos que ainda estavam nas trevas da tristeza e do medo 
(Lc 24, 33-34).

Eis o dia que Deus, em sua onipotência e misericórdia, 
fez para todos nós (cf. Sl, 118 (117),24). Um dia sobre o qual 
a Igreja vive e celebra desde então e que nunca terá fim. O 

dia do Filho do Homem, o Cor-
deiro de pé como que imolado (Ap 
5,6b), que mesmo diante das 
ocasiões de escuridão e mor-
te que o mundo passa, brilha 
perenemente com sua ressur-
reição. São Máximo de Turim 
(380-423?) nos diz de maneira 
altiva que “Esse dia é o próprio 
Cristo. Sobre ele, o Pai, que é o dia 
sem princípio, faz resplandecer o 

sol da sua divindade. (...) Assim como a noite não pode absoluta-
mente suceder ao dia celeste, também as trevas dos pecados não 
podem suceder à justiça de Cristo. O dia celeste brilha eterna-
mente, e nenhuma obscuridade pode ofuscar o fulgor da sua luz”.

A Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo deve iluminar as 
nossas vidas a todo o instante e nos iluminará para sempre 
ao seu lado na eternidade. Reflitamos essa luz em todos os 
momentos e perceberemos que não contaremos mais o tempo 
a partir dos dias, meses e anos desse mundo, mas apenas 
a partir do dia de Cristo, que começou naquela manhã de 
Páscoa e não acabou nunca mais. ■

Reflitamos essa luz em todos os momentos 
e perceberemos que não contaremos mais 

o tempo a partir dos dias, meses e anos 
desse mundo, mas apenas a partir do dia 

de Cristo, que começou naquela manhã 
de Páscoa e não acabou nunca mais.
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Sabe o que a jovem ativista sueca Greta Thunberg, a atriz 
norte-americana Daryl Hannah e o ator britânico Anthony 
Hopkins têm em comum? Todos foram diagnosticados com 
autismo.

Além dos famosos mundialmente, no Brasil, os dados 
de 2015 apontavam uma estimativa de 2 milhões de pes-
soas autistas e cerca de 4 milhões em 2021. Os dados são 
incertos, porque a primeira pesquisa oficial no país sobre 
o tema vai acontecer no Censo 2022, mas de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), 70 milhões de 
pessoas vivem no mundo com alguma forma do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 

TEA, como é conhecido cientificamente, é uma condição 
de saúde caracterizada por déficit na comunicação social – 
que envolve socialização, comunicação verbal e não verbal 
e no comportamento – que se caracteriza pelo interesse 
restrito ou hiperfoco e movimentos repetitivos.

Uma das características das pessoas com TEA é 
não conseguir manter contato visual.

Foto: Mikhail Nilov / Pexels

O TEA não é uma doença, é uma condição, uma forma 
diferente de se expressar. Entre as características da pessoa

diagnosticada com este transtorno estão: a dificuldade na 
interação social; manter contato visual e expressar ideias e 
emoções; a dificuldade em iniciar ou manter uma conversa; 
e compreender o ponto de vista de outras pessoas. Entender 
figuras de linguagem e até de identificar humor ou sarcasmo 
em um diálogo, também estão entre os desafios do autista.

ANÁLISE DE COMPORTAMENTO 
APLICADA (ABA)

A Análise de Comportamento Aplicada (ABA) é uma 
terapia que possibilita compreender as ações e habilidades 
no espectro autista e como elas podem ser influenciadas 
pelo meio ambiente, atuando em prol do desenvolvimento 
do autista – desde a infância à idade adulta. Na ABA são 
utilizadas técnicas que ampliam a capacidade cognitiva, 
motora, de linguagem e de integração social, com a intenção 
de reduzir comportamentos negativos que possam causar 
danos ou interferir no processo de aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A pedagoga e psicóloga, Rebeca Azevedo, explica que o 

desenvolvimento infantil é um processo pelo qual passam 
todos os indivíduos para adquirir e aprimorar diversas ca-
pacidades no âmbito cognitivo, motor, emocional e social. 
“Uma criança dentro do processo de desenvolvimento es-
perado vai atingir todos os marcos previstos para as faixas 
etárias. A cada fase do desenvolvimento é esperado que as 
crianças atinjam algumas habilidades específicas, sendo que 
uma habilidade dá base para outra que vai surgir”, pontua a 
psicóloga. Rebeca explica que as crianças que estão em uma 
linha de desenvolvimento esperado, apresentarão habilidades 
em cada marco do desenvolvimento. “Estes conjuntos são 
responsáveis pela autonomia de um indivíduo, chamamos 
isso de desenvolvimento global. É importante que todas 
essas faculdades e habilidades presentes estejam de acordo 
e em perfeito funcionamento, pois quando algo não está de 
acordo com o esperado, ocorre o que chamamos de atraso 
no desenvolvimento global”, complementa a pedagoga.

Rebeca orienta que pais e professores fiquem atentos, pois 
quando a criança deixa de seguir a linha de desenvolvimen-
to natural e é percebido um atraso em alguns aspectos do 
desenvolvimento - como a linguagem, a cognição, outros 
aspectos sociais e comportamentais -, é importante que haja 
um olhar específico para aquele indivíduo em busca de enten-
der o porquê do atraso e buscar estratégias para estimulá-lo 
de forma específica para que o desenvolvimento progrida.

Ela pontua que a observação atenta é o meio de chegar 
a um diagnóstico de autismo, por exemplo. “Alguns com-
portamentos são indícios importantes a serem observados. 
O autismo provoca alterações no comportamento e nas 
habilidades sociais de comunicação”, explica. Rebeca ainda 
destaca a importância de um diagnóstico precoce, pois, caso 
realizado nos primeiros anos de vida, com a estimulação 
antecipada e intervenção terapêutica eficaz, torna-se mais 
efetivo o desenvolvimento neurológico da criança.

Com amor e dedicação, mães revelam como transformam as vidas de 
seus filhos para que eles sejam o mais independentes possível

Da redação

A história de Yudi

Yudi foi diagnosticado com TEA antes dos 2 
anos de idade. Foto: Arquivo pessoal

Ao observar algumas dificuldades do filho, a administradora 
Luise Winkler desconfiou que ele poderia ter TEA. “Eu percebi 
característica de autismo no Yudi quando ele tinha por vol-
ta de 1 ano e meio. Eu o comparava com outras crianças e 
percebia que ele não tinha interação, nem com a gente. Não 
tinha um brincar funcional. Ficava só rodando a rodinha de 
carro, desorganizava-se facilmente com barulho e também 
quando usava cola, tinta ou qualquer coisa que melava ele. 
Então, começamos a desconfiar”, afirma a mãe de Yudi.
Luise decidiu procurar ajuda profissional, mas de acordo 
com ela, todos diziam que cada criança tem seu tempo de 
desenvolvimento e não era motivo para se preocupar. Então, 
em uma escola particular de São Luís, onde o filho estudava, 
que veio a orientação para procurar um neurologista, pois 
com a observação da criança, eles perceberam as carac-
terísticas típicas do autismo. “Eu vi naquele momento que 
tinha perdido muito tempo”, concluiu.
Yudi foi submetido a vários testes por uma equipe multipro-
fissional, tais como fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. 
O diagnóstico apresentado foi de Transtorno Global do De-
senvolvimento, que engloba os diferentes transtornos do es-
pectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome de Asperger, 
a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett. Luise conta que 
ficou desejando que o diagnóstico do filho fosse autismo, 
porque entre os sintomas do transtorno, esse era o mais 
leve. “Quando foi confirmado o diagnóstico de autismo, para 
mim foi um alívio porque, dentro do Transtorno, tinha até a 
síndrome degenerativa que leva à morte”, pontua.
A mãe de Yudi lembra que na época, em 2011, não existiam 
profissionais especializados em São Luís, foi então que ela 
resolveu procurar outras mães, com a intenção de adquirir 
conhecimento e trocar experiências. Nestas buscas, ficou 
sabendo de um tratamento desenvolvido em uma clínica 
de São Paulo. “Conheci a pediatra Letícia Martins, que fa-
zia tratamento do filho dela em uma clínica de São Paulo. 
Nos reunimos em um grupo de mães de crianças com TEA 
para trazermos os profissionais da clínica para São Luís”, 
recorda Luise.
A equipe da clínica de São Paulo treinou tanto profissionais 
quanto as mães em São Luís e foi então que surgiu a ideia 
de criar o Grupo Ilha Azul com o intuito de dar treinamento 
também para aquelas mães que não tinham condição de 
fazer o acompanhamento de seus filhos. Yudi, atualmente 
com 13 anos, faz terapia com Analista do Comportamento 
(ABA) todos os dias durante quatro horas. “Ele está na 8ª 
série. Lê, escreve e acompanha as aulas do jeito dele, mas 
acredito que chegará à independência”, pontua Luise com 
orgulho do desenvolvimento do filho.

Transtorno do Espectro 
Autista (TEA)

Dia Mundial da Conscientização do Autismo
O calendário marca 2 de abril como o Dia 
Mundial da Conscientização do Autismo. 
Data criada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), no ano de 2007, com a inten-
ção de levar informação à população evitan-
do assim a discriminação e o preconceito.

O TEA é caracterizado 
por ações repetitivas, 

manias e apegos.
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A história de Daniel

Daniel com os pais, Samantha e Maurício, e 
a irmã, Júlia. Foto: Arquivo pessoal

Foi a partir da observação e comparação das atitudes dos 
gêmeos (Júlia e Daniel) que atualmente têm 7 anos, que a 
gastrônoma, Samantha Palácio percebeu as diferenças no 
desenvolvimento dos filhos. “Eu tive sorte de ter a Júlia para 
comparar este desenvolvimento dos dois. Mas quando ia à 
pediatra, a médica persistia em dizer que menino era mais 
lento que menina”, lembra Samantha.
Quando Daniel tinha 11 meses, Samantha o levou em uma 
neuropediatra. Ele não foi diagnosticado com TEA, mas a pro-
fissional orientou a mãe a levá-lo em um terapeuta ocupa-
cional para uma avaliação e esta sugeriu que a criança fosse 
inserida na escola. Aos dois anos de idade, Daniel começou a 
fazer terapias e fono, o que fez com que ele avançasse.
“Uma vez me falaram que o judeu chama o autista de ‘menino 
deus’, porque ele não tem ego, eu achei isso lindo, porque eu 
consegui ver meu filho nessa descrição. Ele vê o mundo de 
uma forma tão bonita, não tem essa coisa de duplo sentido”, 
conta Samantha. Para esta mãe, o autismo leva a pessoa para 
um lugar que nunca imaginou, onde ela pode ver e sentir o 
mundo de forma diferente. A gastrônoma frisa que cada etapa 
vivida foi um avanço, uma melhora. Ela conta que o autista 
tem seu próprio tempo e é necessário que a família esteja 
presente dando todo apoio necessário e persistindo dia após 
dia. “É uma questão de nunca desistir deles”, afirma.
Samantha conta que quando descobriu o diagnóstico, passou 
por uma transformação. “Eu esperava um filho típico e veio 
um atípico, então fui eu quem tive que me transformar, como 
mãe, como pessoa. Ele mudou a minha visão: eu me desape-
guei do que não era importante. Meu filho me mostrou que a 
vida precisa de muito menos para ser feliz, ele ressignificou 
minha vida! Daniel me trouxe resiliência”, revela.
Samantha explica, na prática, o que é ser empático. “Ver o 
mundo a partir do olhar do meu filho fica muito mais fácil do 
que eu querer que ele enxergue tudo do meu jeito. Respeito 
as particularidades dele, se não fosse assim, não entenderia 
que ele não gosta de um barulho específico, por exemplo, e 
não compraria um tampão de ouvidos para que ele se sinta 
confortável”, conta Samantha. Ela ainda relata que tem de-
safios e batalhas diárias: “É um trabalho de formiguinha, hoje 
eu já sei lidar com tudo, faz parte da minha vida. E posso falar 
que encontrei a missão da minha vida que é fazer com que 
meu filho seja o mais próximo do que é ser independente. Ele 
precisa muito de mim, do meu amor, do meu olhar. É o amor 
e a dedicação que transformam”, conclui.

IMPORTÂNCIA DA ESCOLA
Rebeca Azevedo conta que sua experiência com crian-

ças com autismo aconteceu em um espaço que, de acordo 
com ela, prioriza o desenvolvimento infantil, que é a esco-
la. “Como pedagoga e psicóloga, sempre atuei em escolas. 
Neste espaço, trabalhamos com diversas crianças e quando 
elas estão juntas, começamos a perceber e mapear algumas 
habilidades ou a ausência delas. Habilidades importantes 
para cada faixa etária”, conta. A psicóloga explica que é 
nesse contexto que a criança pode ser contemplada de for-
ma adequada e analisada por uma equipe multiprofi ssional, 
pois, após a criança passar por uma observação, a família 
é chamada. Segundo a profi ssional, a escola é fundamental 
nesse processo porque progressivamente recebe crianças 
cada vez mais novas, na tenra idade. “A escola é um ambien-
te natural de estimulação, onde a criança tem possibilidade 
de interagir de forma constante, por isso todo olhar para a 
criança será de cuidado e estimulação. Desta forma, con-
seguimos perceber os padrões de desenvolvimento a cada 
faixa etária”, explica Rebeca.

Débora Ribeiro Dias, terapeuta ocupacional na Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae São Luís), faz 
parte da equipe de atendimento multiprofi ssional da insti-
tuição que também disponibiliza psicólogo, fonoaudiólogo, 
enfermeiros, assistente social e médico psiquiatra infantil.

De acordo com Débora, o trabalho da equipe multipro-
fi ssional consiste no desenvolvimento de habilidades do 
paciente para execução de atividades da vida autônoma. 
“É feita a estimulação precoce da criança ou adolescente, 
são dadas orientações à família e à escola. A reabilitação 
visa o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e 
de interação social e de aprendizado”, informa.

A terapeuta ocupacional explica que o quadro clínico e 
o grau de capacidade do paciente variam de caso para caso, 
mas que na reabilitação são ofertadas técnicas que ajudam 
a utilizar recursos estratégicos do desenvolvimento infantil 
diminuindo impactos na vida diária.

“Trabalhamos desde atividades consideradas básicas 
como alimentação, higiene, locomoção e vestuário, até aque-
las que necessitem fazer uso da memória. Utilizamos técnicas 
de expressão corporal que estimulem as funções cognitivas, 
e que seus aspectos sensoriais, motores, visuais, de orienta-
ção temporal espacial, potencializando o conhecimento do 
próprio corpo, bem como possibilitar situações de relações 
interpessoais de reconhecimento e contato tanto de pessoas 
do convívio familiar quanto outras em seus espaços fora do 
ambiente doméstico”, explica Débora.

Na reabilitação, o Centro Especializado em Reabilitação 
da Apae São Luís, aplica atividades que utilizam recursos 

como leitura, escrita, música, jogos, recursos multimídia, 
jogos, colagens, tudo isso para enriquecer os processos de 
desenvolvimento cognitivo, assim como contribuir com o 
aprimoramento da linguagem oral e escrita. “Com essas 
atividades a Apae São Luís faz com que a criança ou ado-
lescente tenha um ambiente acolhedor, além de ser extre-
mamente potencializado para que a equipe desenvolva o 
serviço”, pontua.

Para ter acesso ao serviço do Centro Especializado em 
Reabilitação, a pessoa interessada deve fazer a marcação 
presencial da avaliação com a equipe multiprofi ssional. 
Débora explica: “Depois do agendamento da avaliação com 
toda a equipe, o centro entra em contato pelo telefone do 
responsável. É importante lembrar que o responsável deve 
levar cartão SUS da criança e encaminhamento para as 
áreas específi cas. E o atendimento é para o público de 0 a 
12 anos de idade”.

A terapeuta orienta os pais ou responsáveis que prestem 
atenção ao comportamento do seu fi lho. Pois a suspeita e a 
identifi cação são importantes para o diagnóstico precoce: 
“Os pais podem ser os primeiros a identifi carem os sinais 
do autismo nas crianças, mas não é tarefa fácil. Quando 
os pais não conseguem identifi car sempre há um familiar 
mais próximo que consegue fazer essa tarefa, alguém que 
ama muito essa criança, e percebe a diferença ou até mes-
mo compara com o nível de desenvolvimento do seu fi lho 
ou de uma criança bem próxima a ela”, sugere. E continua: 
“Depois de suspeita, ou confi rmação da condição, deve-se 
procurar o apoio profi ssional especializado, para aprender 
técnicas que facilitem a comunicação da criança e o relacio-
namento com as pessoas que convivem que são propostas 
através de estímulos e terapias com diversos profi ssionais 
que constituem a equipe. Além da terapia adequada para a 
criança”, pontua.

APAE
A Apae está há 51 anos transformando vidas por meio 

da solidariedade e inclusão, promovendo articulações de 
defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de ser-
viços, apoio à família, direcionada a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com defi ciência e a construção de uma 
sociedade justa e solidária.

Débora afi rma que “esta é a nossa missão, somos APAExo-
nados pelo que fazemos, nossa missão apaeana consiste em 
levar sorrisos, levar abraços, acolher esses familiares e as 
crianças e contribuir para a transformação de um mundo 
melhor, mais solidário, mais inclusivo, mais receptivo e 
mais empático por todas as causas. Essas causas de amor”, 
fi naliza. ■

Projeto Ilha Azul e Açometal ensinam as famílias 
na produção de material pedagógico adaptado

Desde 2012, o Grupo Ilha Azul desenvolve atividades 
direcionadas aos pais, familiares e amigos de pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No início deste ano, o Grupo Ilha Azul em parceria 
com a Açometal combinaram uma proposta de amor 
e acessibilidade ao oferecer oficinas sem custo para 
familiares de pessoas com TEA. Essa iniciativa foi 
viabilizada através de um projeto de incentivo fiscal 
do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 
e Energia (Seinic), com a metalúrgica.

O objetivo é oferecer aulas personalizadas, assessoradas por uma pedagoga es-
pecializada em ABA, em que cada mãe (ou familiar) aprende a elaborar materiais 
pedagógicos adaptados para os próprios filhos.

As oficinas são gratuitas.

Como se inscrever:

• Entre em contato via WhatsApp: (98) 99239-0077
• Enviar nome do responsável, nome da pessoa com TEA, e em qual série e 

escola está matriculado.
• Atenção: enviar apenas mensagens de texto.

No streaming
Nosso Jeito de Ser é uma série empática, divertida e emocionante. 
Os protagonistas são atores autistas com diferentes perfis dentro 
do espectro. Já disponível na Prime Video, da Amazon.

Dificuldades de socialização e comunicação são algumas 
das realidades vividas pelos diagnosticados com TEA.

Foto: Caleb Woods / Unsplash

Características da pessoa com TEA

1. Dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias 
emoções e fazer amigos.

2. Dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo.
3. Alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas 

específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial (hiper ou hipo).

E tem diferentes níveis de intensidade. 

• Grau 1 de suporte: pode não impedir a pessoa de estudar, trabalhar e se relacionar.
• Grau 2 de suporte: menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar funções cotidianas, 

como tomar banho ou preparar a sua refeição.
• Grau 3 de suporte: vai manifestar dificuldades graves e costuma precisar de apoio especializado ao longo da vida.

Fonte: autismoerealidade.org.br
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PALAVRA DO REITOR

Paróquia e Santuário São José de 
Ribamar: aniversário de 80 anos
Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

Santa missa de encerramento do Novenário de São José 
2022 na praça do Santuário. Foto: Ribamar Carvalho 

Comemoramos, com grande alegria, o aniversário da 
“elevação do Curato de São José de Ribamar à categoria 
de Paróquia com o mesmo Orago e a mesma matriz”. 
Esta elevação deu-se em 29 de abril de 1942 por decre-
to do então arcebispo de São Luís do Maranhão, dom 
Carlos Carmello.

Tomando por base o conceito canônico, a paróquia 
defi ne-se como “comunidade de fi éis, constituída es-
tavelmente na igreja particular, e seu cuidado pastoral 
é confi ado ao pároco como a seu pastor próprio, sob a 
autoridade do bispo diocesano” (Cân. 515 - § 1). Isto con-
fere grande responsabilidade na missão evangelizadora, 
na organização pastoral e na administração, tornando o 
pároco, sob a autoridade do bispo, o primeiro responsável, 
na esfera cívil e eclesiástica, por todas as realizações da 
nova circunscrição. 

Nesse sentido, a Paróquia de São José de Ribamar 
tem sido de grande valor no conjunto da Arquidiocese 
de São Luís e do Regional da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) Nordeste V. Escolhida, desde as 
suas mais tenras origens por Deus e por São José, como 
um local de bênçãos, de evangelização dos corações e 
de muitos milagres alcançados por devotos e fi éis, ela 
se tornou sempre mais frequentada não somente por 
seus paroquianos, mas também por inúmeras pessoas. 
Multidões vindas de outras cidades do Maranhão e de 
outros estados da federação. 

Este apressurado crescimento, enquanto local de de-
voção a São José, rendeu-lhe o título de Santuário. Título 
que lhe foi dado, primeiramente, por parte das multidões 
e, posteriormente, como reconhecimento da autoridade 
eclesiástica, por decreto do senhor arcebispo dom José 
Belisário da Silva, em 9 de setembro de 2011, por ocasião 
do grandioso festejo de São José de Ribamar.

Uma outra deferência desta relevante paróquia é ter 
seu padroeiro escolhido pelas multidões de fi éis, ao longo 
de alguns séculos, desde as suas humildes origens ainda 
enquanto Curato e Capela até os dias atuais, como o pa-
droeiro do Estado do Maranhão. O que foi reconhecido, 
a pedido do arcebispo dom José Belisário e do padre 
Cláudio Roberto, reitor do Santuário, pela assembleia 
estadual de deputados, lei nº10.685 (22/09/2017) e por 
sanção do governador do Estado, decreto nº 33.389-A 
(28/09/2017), ocasião em que foi decretado e colocado 
no calendário ofi cial do Estado o dia do padroeiro do 
Maranhão, São José de Ribamar, em 19 de setembro. 
Data a ser comemorada a cada ano dentro da grande 
festa do Padroeiro do Estado.

Por tudo isso, louvamos a Deus e pedimos as graças 
necessárias, para que esta Paróquia-Santuário continue 
com grande empenho o seu trabalho evangelizador, como 
lugar de acolhida, de encontro de irmãos, lugar de mui-
tos milagres e de muitas bênçãos. São José de Ribamar, 
padroeiro do Maranhão, rogai por nós! ■

NOTAS
Valéria Baldez, assessora de comunicação do Santuário São José de Ribamar

Dom Gilberto presidiu o encerramento do Novenário de 
São José 2022

Da esquerda para direita, os padres: Danylo Fontinelle, Irailson Barbosa, 
Gutemberg Feitosa, dom Gilberto Pastana (Arcebipo de São Luís), Cláudio Roberto 
(Reitor do Santuário), Ivio Carlos; e os diáconos Raimundo Ramos e José Luís.

Foto: Ribamar Carvalho

 Novenário de São José, padroeiro universal da Igreja

Durante os dez dias de oração ao Padroeiro Universal da 
Igreja Católica — mesmo em dias de surtos de gripe e Co-
vid-19 — os fi éis que estiveram presentes no Santuário São 
José de Ribamar seguiram o grande desafi o de vivenciar nas 
novenas, a oportunidade de renovar a fé ao pedir a graça de 
vencer a pandemia, as difi culdades sociais e guerras como 
um sinal de vida e esperança.
Os católicos maranhenses têm em São José de Ribamar uma 
grandiosa devoção, e visitar o Santuário no dia do padroeiro 
é um momento muito importante e especial. É dia de pagar 
promessas, pedir bênçãos e, sobretudo, agradecer o que foi 
alcançado com a intercessão do Santo Padroeiro do Maranhão.
As redes sociais têm sido uma grande aliada na evangelização, 
pois no dia de São José o Santuário não recebe multidões em 
comparação aos anos anteriores, mas todos que participaram 
presencialmente ou através dos meios de comunicação, pu-
deram sentir a presença de Deus e o aconchego do coração 
do Pai adotivo de Jesus.
O Santuário agradece a todos que participaram deste período 
de oração e também à Arquidiocese de São Luís, especial-
mente ao dom Gilberto Pastana, aos romeiros e devotos de 
São José, todas as equipes de trabalho e todos que atuaram 
direta e indiretamente para realização do novenário de 2022.
São José de Ribamar rogai por nós!

Dia Internacional da Mulher

O Santuário de São José de Ribamar homenageia as mulheres por 
meio de suas funcionárias. Parabéns a todas as mulheres!

Foto: Pascom/SJR

Campanha da Fraternidade 2022

   

 Repasse da Campanha da Fraternidade 2022
Foto: Pascom/SJR

No dia 12 de março, no bairro do Vieira (comunidade de 
São Pedro), realizou-se o encontro de formação e repasse da 
Campanha da Fraternidade.
A formação foi feita pela equipe de liturgia do Santuário 
São José de Ribamar e estiveram presentes membros da 
Comunidade Nossa Senhora das Graças, representantes de 
grupos e pastorais. O momento de formação foi realizado 
seguindo todos os protocolos sanitários, respeitando o uso 
de máscara, distanciamento social e a higienização das mãos 
com álcool em gel.

Retiro da Pastoral da Acolhida

Momento final do retiro da Pastoral da Acolhida
Foto: Fernando França (Pascom/SJR)

Adoração ao Santíssimo durante retiro da Pastoral da 
Acolhida. Foto: Fernando França (Pascom/SJR)

No dia 5 de março, o Santuário São José de Ribamar promo-
veu o retiro da Pastoral da Acolhida com o tema “Coração 
Acolhedor”, realizado no salão paroquial. No encerramento, 
a Santa Missa foi presidida pelo reitor e padre Cláudio Ro-
berto. Os momentos foram conduzidos por Fernando França.
O retiro de silêncio é uma preparação para a Quaresma e 
para o Novenário de São José em março 2022.

 PROGRAMAÇÃO DE SEMANA SANTA 2022

Dia Hora Celebração Local

10/04
Domingo 
de Ramos

6h; 9h; 
11h; 15h 

e 18h
Missa Santuário

13/04
Quarta-

feira Santa
19h Celebração 

Penitencial Santuário

14/04
Quinta-

feira Santa

18h Missa da Ceia do 
Senhor e Lava Pés Santuário

18h Missa da Ceia do 
Senhor e Lava Pés

Comunidade 
Santa Maria

15/04
Sexta-feira 

Santa

12h Sermão das Sete 
Palavras e Via Sacra Santuário

15h Celebração 
da Paixão Santuário

16/04
Sábado 
Santo

19h Vigília Pascal Santuário

19h Vigília Pascal Comunidade 
São Benedito

19h Vigília Pascal

Retiro da 
Juventude 
– Sítio dos 

Padres

17/04
Domingo 

de Páscoa

6h; 9h; 
11h; 15h; 

18h
Missa de Páscoa Santuário

16h Missa de Páscoa Comunidade 
São Francisco

17h Missa de Páscoa
Comunidade 

Nossa Senhora 
das Graças
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PALAVRA DO PAPA

Às crianças com 
autismo do Ambulatório 
Sonnenschein (Áustria)

Seleção de textos, professor Mario Cella

Foto: Vatican News

“Queridas crianças, caros pais: A vossa casa 
chama-se ’Sonnenschein’, ou seja, ‘o esplendor 
do sol’. Porque a vossa casa se parece com um 
magnífi co prado de fl ores no esplendor do sol, e 
as fl ores desta Casa sois precisamente vós! Deus 
criou o mundo com uma grande variedade de 
fl ores, de todas as cores. Cada fl or tem a sua 
própria beleza, que é única. Cada um de nós 
também é belo aos olhos de Deus, e Ele ama-
-nos. Isto faz-nos sentir a necessidade de dizer 
a Deus: obrigado! Obrigado pelo dom da vida, 
obrigado por todas as criaturas! Obrigado pela 
mãe e pelo pai! Obrigado pelas nossas famílias!”

Dizer “obrigado” a Deus é uma bonita ora-
ção. Deus gosta desta forma de rezar”.

Em seguida o Papa agradeceu pela “bonita 
iniciativa e pelo compromisso em prol dos mais 
pequeninos (...) tudo aquilo que fi zestes a um 
só destes, foi a Jesus que o fi zestes!”.

Concluindo, o papa prometeu que “vou me 
lembrar em minhas orações de cada um de vocês 
(...) Jesus vos abençoe sempre e Nossa Senhora 
vos ampare! (...) E por favor, não vos esqueçais 
de orar por mim. Obrigado!” (Vaticano, Sala 
Clementina, 21/09/2020)

“Rezar é transformar a realidade”.

“... não é distância do mundo, mas mudança 
do mundo”.

“... se a oração é viva, provoca-nos continua-
mente para nos deixarmos inquietar pelo grito 
sofredor do mundo”.

Papa Francisco, na comemoração dos 400 
anos na missa concelebrada com os jesuítas 
no centro histórico de Roma, para comemorar 
os 400 anos da cerimônia conjunta de canoni-
zação dos santos: Teresa de Ávila, Filipe Neri, 
Isidoro, Francisco Xavier e Inácio de Loyola. 
Inspirando-se no Evangelho da Transfi gura-
ção, ressaltou que “Jesus, tomou consigo Pedro, 
João e Tiago é o mesmo que Ele faz conosco, 
Jesus não toma consigo um de cada vez, mas 
em conjunto. Pertencemos a uma comunida-
de, fomos tomados na Igreja e pela Igreja. Não 
somos solistas à procura de audiência, mas 
irmãos organizados em coro”.

O papa continuou: “para seguir Jesus, é pre-
ciso abandonar as planícies da mediocridade 
e as descidas ditadas pela comodidade; é pre-
ciso deixar as próprias rotinas pacatas para 
cumprir um movimento de êxodo”. ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

Veja como está sendo realizado o 
processo de escuta nas foranias
Os encontros nas foranias da Arquidiocese continuam. Em 12 de 
março foi a vez da Forania São Judas Tadeu. A vivência sinodal ocor-
reu na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do 
Coroadinho. A forania compreende as seguintes paròquias: Nossa 
Senhora da Glòria e São Judas Tadeu (Alemanha/João Paulo); Santa 
Terezinha (Filipinho); Espírito Santo (Alto Timbira) e Nossa Senhora 
da Conceição (Coroadinho).

    

Forania São Judas Tadeu realiza sua escuta sinodal 
na comunidade do bairro Coroadinho. Fotos: Equipe 

de comunicação arquidiocesana do Sínodo

O encontro “Vivenciando o Sínodo” também ocorreu na Forania São 
Benedito, que é formada por 11 municípios da região continental 
da Arquidiocese. Para cobrir melhor a extensão da forania e pre-
parar todos com o processo sinodal estão previstas três escutas. A 
primeira delas ocorreu também no dia 12 de março, na Paròquia 
Nossa Senhora da Conceição, em Icatu (MA).

Escuta sinodal na Forania São Benedito, na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição em Icatu. Foto: Equipe 

de comunicação arquidiocesana do Sínodo

Outra forania que recebeu o processo de escuta sinodal foi a Forania 
São Francisco e Santa Clara que é composta por quatro Paròquias: 
São Pedro Apòstolo (Raposa), Santo Antônio (Parque Vitòria), Nossa 
Senhora de Fátima (Vila Luizão) e São Francisco e Santa Clara (Turu). 
O encontro aconteceu em 21 de março e foi realizado no salão pa-
roquial da igreja São Pedro em Raposa.

  
Escuta sinodal na Forania São Francisco e Santa Clara, 
na Paróquia São Pedro na Raposa. Fotos: Hélio Paz, 
PASCOM da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Cartilha é preparada pela equipe 
arquidiocesana do processo sinodal
Aconteceu em 20 de fevereiro, na Arquidiocese de São Luís, a reunião 
de articulação para preparação da cartilha que será usada no pro-
cesso de escuta sinodal, intitulada “Vivenciando o Sínodo”. Será um 
material de apoio que favorecerá a adesão de todos os participantes 
nesse processo. A reunião foi conduzida pelo padre Jadson Borba, 
com a presença do representante da equipe de animação diácono 
José Ribamar Castro, da coordenadora da equipe de moderação 
Domiciana Reis e outros membros da equipe sinodal.

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

Integrantes da presidência da Conferência Episcopal 
da América Latina e Caribe (Celam), foram recebidos 
pela Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos no Vaticano

Presidente do Celam, dom Miguel Cabrejos; cardeal Odilo Scherer, 1° 
vice-Presidente do Celam; dom Rogelio Cabrera, presidente do Conselho 
de Assuntos Econômicos Celam; cardeal Mario Grech, secretário-geral 
do Sínodo; dom Jorge Eduardo Lozano, secretário-Geral do Celam; Irmã 
Nathalie Becquart, subsecretária do Sínodo e padre Pedro Brassesco, 

secretário adjunto do Celam. Fonte: site O São Paulo.

No encontro com a Secretaria Geral do Síno-
do dos Bispos, a equipe do Conselho Episco-
pal Latino-Americano (Celam) tratou sobre a 
Assembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, realizada de 21 a 28 de novembro de 
2021, em sintonia com a preparação do Sínodo 
sobre a sinodalidade. Outra questão abordada 
foi a organização da fase continental do Sínodo 
dos Bispos em que o Celam exercerá uma contribuição direta nesse 
período. Os membros do Celam foram recebidos pelo Cardeal Mario 
Grech, secretário-geral, e pela Irmã Nathalie Becquart, subsecretária.

UM ARTIGO DE MILHÕES
Doutor em Teologia pela PUC-Rio escreve sobre 

o medo do Sínodo em relação a sinodalidade

Celso Pinto Carias, doutor em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Catòlica do Rio de Ja-
neiro (PUC-Rio), assessor das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) do Brasil e do Setor 
CEBs da Comissão Pastoral Episcopal para o 
Laicato da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), escreve sobre a importância 
da convocação do Sínodo Geral pelo Papa 
Francisco e o quanto lhe causa estranheza 

perceber que nem todos acolheram essa convocação com entusiasmo.
O artigo foi publicado no site do Instituto Humanitas Unisinos e traz 
inúmeras refl exões sobre a importância de manter a Igreja com a 
sua essência sinodal e ministerial. O doutor Celso Pinto inicia o tex-
to trazendo a unidade da Igreja já testemunhada com os primeiros 
apóstolos no livro de Atos: “Todos os fi éis, unidos, tinham tudo em 
comum: vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam o 
preço entre todos, segundo as necessidades de cada um (At 2,44), 
e ainda: nòs e o Espírito Santo decidimos... (At 15,28)”. O Sínodo não 
deve ser visto como algo isolado e de responsabilidade restrita dos 
bispos, por isso que a convocação do Papa Francisco, na refl exão 
de Celso, leva a Igreja a viver o que de fato deve ser vivido: a cami-
nhada em unidade.
O artigo continua dividido em tòpicos que vão desde a història ecle-
sial, passando sobre as difi culdades na Igreja, Direito Canônico, até 
fi nalizar com sugestões elaboradas pelo pròprio autor, embasadas 
no conceito de que Igreja e Sínodo são sinônimos. Ao realizar a lei-
tura do artigo, a visão sobre Sínodo tende a se tornar mais ampla 
e compreendida, além de fortalecer a execução e participação no 
processo sinodal nas Igrejas particulares. ■

ARTIGO COMPLETO

ARTIGO COMPLETO

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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COMUNICANTES

Munição pós-moderna
Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

“Se um radinho caísse aqui, caísse um radinho 
perto de você. Diga cidadão o que fazer, com in-
formação em megatons”. Na música O radinho
(1989), César Nascimento faz alusão ao uso 
do rádio como instrumento de propagação 
de informações em tempos de guerra. Por 
exemplo, o regime de Adolf Hitler na Alemanha 
(1934-1945) criou uma câmara de radiodifusão 
própria, abrangendo todas as emissoras e sociedades 
de rádio, e o comércio de equipamentos de transmissão. Os 
ouvintes alemães foram proibidos de ouvir rádios estran-
geiras sob pena de serem considerados criminosos. Todas 
as emissoras do país eram obrigadas a retransmitir uma 
programação única, com conteúdo aprovado pelo regime 
nazista. E, embora com atores e tecnologias diferentes, esse 
cenário se repete atualmente na invasão bélica da Ucrânia 
pela Rússia, comandada pelo presidente Vladimir Putin. 

Na guerra, tão importante quanto o controle do espaço 
geográfi co, é o controle das narrativas. A batalha das infor-
mações que se apresenta, basicamente, em duas linhas: a 
primeira, desestabilizando o país rival destruindo (ou pelo 
menos tentando destruir) sua estrutura de comunicação. 
Foi o que fez, por exemplo, a ofensiva russa que lançou um 
míssil sobre uma importante torre de televisão na capital 
ucraniana Kiev, tirando do ar vários canais de televisão. 
O objetivo foi limitar o discurso de resistência ucraniano e 
deixar os moradores desnorteados, numa espécie de apagão 

de notícias. Na outra linha de atuação, o 
governo russo fecha o cerco em torno dos 
veículos de comunicação no próprio país 
– particularmente as agências de notícia 
independentes – para evitar a circulação de 
informação que conteste o discurso ofi cial. 

Não é permitido à imprensa nem chamar a 
guerra de guerra, impõe-se o eufemismo “opera-

ção militar especial”. Quem não seguir a versão ofi cial do 
Kremlin será condenado a quinze anos de prisão.

Como consequência desse cerco, várias emissoras e 
grupos de comunicação suspenderam suas atividades na 
Rússia, caso da rede britânica BBC ou foram bloqueadas 
pela agência reguladora local. Também o Facebook e o 
Twitter saíram do ar e não podem ser acessados no país. 

É a guerra para controlar as versões sobre o combate e 
com pouco compromisso com a verdade. E se a verdade é a 
primeira vítima da guerra, a comunicação é uma das mais 
importantes colunas. Por isso, a defesa de uma imprensa 
livre é bandeira na democracia. Mesmo tecendo críticas 
sobre o controle dos meios de comunicação por grupos 
mais interessados no poder e no lucro do que no interesse 
público, não podemos negar que na democracia e na paz 
há espaço para o contraditório. Na guerra, a comunicação 
é – como encerra a canção de César Nascimento – “mu-
nição pós-moderna”. ■

Ilustração: Adaptado de Adobe Stock

JANELA TEOLÓGICA

A comunidade do 
Evangelho de João
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

Muito importante para compreender a mensagem dos 
Evangelhos é descobrir para quem ele foi dirigido e em quais 
circunstâncias. Por isso, antes de analisar alguns temas da 
teologia do quarto evangelho, é oportuno trazer algumas 
informações acerca da comunidade por trás do Evangelho. 
Raymond Brown, no livro A comunidade do discípulo amado, 
propõe uma reconstrução da vida da comunidade joanina 
em quatro fases1.

A PRIMEIRA FASE - DÉCADAS DE 50 A 80 D.C. 
É a era pré-evangélica, ela abrange inclusive as origens 

da comunidade e sua relação com o judaísmo da metade 
do século primeiro. O grupo que formou a comunidade 
joanina era composto de judeus que tinham esperanças 
relativamente semelhantes à de seus concidadãos, inclusos 
os seguidores de João Batista que aceitaram sem difi culdade 
Jesus como o Messias davídico, o realizador das profecias, 
e cuja missão era confi rmada por milagres. Eles adotavam 
uma cristologia baixa. No meio deste grupo havia um ho-
mem que tinha conhecido Jesus durante seu ministério, e 
que veio a tornar-se o Discípulo Amado.

Mais tarde, surgiu uma cristologia mais alta que levou a 
comunidade joanina a declarar confl ito com os judeus, que 
a consideravam como uma blasfêmia, e este litígio impeliu 
o grupo joanino a afi rmações cada vez mais arrojadas. O 
“catalisador” da cristologia da comunidade joanina foi um 
grupo no qual havia judeus com opinião formada contra o 
Templo, que converteram samaritanos e assimilaram alguns 
elementos do pensamento samaritano, inclusive uma cris-
tologia que não era centrada num Messias davídico, mas 
no profeta que devia vir ao mundo (Cf. Jo 4). Foi nesse período 
que os gregos (gentios) entraram na comunidade joanina.

Nessa fase não existiu uma aguda luta interna dentro 
da comunidade joanina: suas lutas eram com pessoas que 
estavam fora da comunidade. 

A SEGUNDA FASE (FINAL DO SÉCULO)
Esta fase cobre o intervalo no qual o Evangelho foi escrito 

e podemos deduzir da leitura do texto de João que existia 
uma animosidade entre os não-crentes e os cristãos da co-
munidade joanina. Quanto à relação dos cristãos joaninos 
com o judaísmo, no tempo em que o Evangelho foi escrito 
estes cristãos tinham sido expulsos das sinagogas porque 
eles reconheciam Jesus como Deus.

A cristologia mais alta, da primeira fase, posteriormen-
te, levou a debates intensos entre os cristãos joaninos e os 
“judeus”2 (criptocristãos). Os criptocristãos eram aqueles 
cristãos que pertenciam às sinagogas e não confessavam 
publicamente sua fé em Cristo para não serem expulsos 
das sinagogas. Estes pensavam que a comunidade joanina 
estava abandonando o monoteísmo judaico, fazendo de 
Jesus um segundo Deus (cf. Jo 5).

Expulsos das Sinagogas, estes cristãos joaninos viram os 
“judeus” como fi lhos do diabo e proclamavam a realização 
das promessas escatológicas em Jesus para compensar o 
que tinham perdido no judaísmo. A insistência numa alta 
cristologia afetou as relações da comunidade com os outros 
grupos cristãos. 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. ■
1  BROWN R., A comunidade do discípulo amado, São Paulo, Paulus: 1999. 

Vamos apresentar aqui as duas primeiras fases.
2  Por “os Judeus” entende-se no quarto evangelho não todos os judeus, 

mas as autoridades judaicas 

Na Paulinas Livraria, você encontra histórias inspiradoras.

A fascinante 
autobiografi a 
de Muhammad 
Moussaoui. Nascido 
no Iraque, no 
seio de uma rica 
e aristocrática 
família xiita, ele 
arriscou a vida ao 
se tornar cristão.

A narrativa de 
Frederick Berretta, 
um dos sobreviventes 
do voo 1549 da U.S. 
Airways, que fez um 
pouso de emergência 
no Rio Hudson, em 
Nova York, em 15 de 
janeiro de 2009.

Em nossa inquietante 
busca de Deus, a 
trajetória da jovem Etty 
Hillesum é um convite 
a encontrá-lo no mais 
profundo de nós mesmos. 
A vida de Etty Hillesum 
se tornou uma enorme 
árvore, na qual tantas 

Venha conhecer os livros biográ� cos que podem
transformar a sua vida!

pessoas encontraram refúgio e conforto, 
atingindo abundantemente o bálsamo 
necessário para as muitas feridas da vida.

O caso foi retratado em um 
fi lme com Tom Hanks.

Paulinas Livraria
Rua de Santana, 499 – Centro – São Luís-MA | Informações: (98) 3232-3068 Delivery:        (98) 98403-9706Delivery:        (98) 98403-9706
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Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

Se um radinho caísse aqui, caísse um radinho 

ESPAÇO CATEQUESE

Planejamento: por uma catequese mais organizada
Vanda Marli dos Santos Silva, da Comissão Arquidiocesana de Catequese

Qual a importância do pla-
nejamento na catequese? Esta 
é uma pergunta feita continu-
amente por catequistas e uma 
inquietação vivenciada pela 
maioria dos coordenadores 
de catequese que se deparam 
com as difi culdades para que 
os catequistas participem ati-
vamente dos encontros e reu-
niões para planejamento das 
ações catequéticas.

O planejamento colabora 
para a defi nição das estratégias 
a serem utilizadas no alcance 
de um objetivo. Sem saber o 
que queremos ou o objetivo da caminhada, a mesma torna-
-se sem sentido. É assim com o trabalho da catequese sem 
o devido planejamento.

De acordo com o Diretório Nacional de Catequese: para 
frutifi car, a catequese necessita de organização, planeja-
mento e recurso (DNC 236). O planejamento na catequese 
tem o objetivo de organizar o processo do anúncio de Jesus 
Cristo buscando estratégias que proporcionem o encontro 
do homem com Deus, seu criador.

O Evangelho de Lucas 14, 28-29a nos fala da constru-
ção da torre e as etapas necessárias para o alcance do êxito 
nessa construção, assim deve ser o trabalho da catequese, 
um trabalho responsável e comprometido com o anúncio 
da Palavra de Deus. Uma catequese improvisada, que não 
tem claro seu objetivo, não sabe como chegar ao coração do 
catequizando e se torna uma catequese inefi caz e infrutífera.

Não se faz catequese de qualquer jeito! Catequese é 

vocação, é resposta responsá-
vel a um chamado. Cateque-
se é missão. Deus conta com 
o catequista, a comunidade 
conta com o catequista e cada 
catequizando deposita no ca-
tequista sua confi ança. Para 
anunciar, faz-se necessário co-
nhecer e ter feito uma adesão à 
proposta do Reino apresentada 
por Jesus. Assim, o catequista, 
enquanto porta-voz dessa ver-
dade de vida, tem o compro-
misso de levá-la a quem estiver 
sedento dela e, por isso, antes 
de anunciá-la, a exemplo de 

Jesus, precisa conhecer o terreno que está trilhando, co-
nhecer seu catequizando, conhecer a comunidade e suas 
necessidades.

Para a catequese, o planejamento não se traduz apenas 
como o espaço para organizar os encontros a serem desen-
volvidos, mas é espaço para oração, estudo, refl exão, pesquisa 
e, principalmente, o encontro com os outros catequistas que 
se colocaram à disposição do anúncio do Reino, que fazem 
parte de um mesmo grupo e tem em comum a missão de 
anunciar o Reino de Deus.

O encontro para o planejamento é hora sagrada que deve 
ser respeitada e vivenciada em plenitude. O catequista nunca 
deve se apresentar diante de seus catequizandos de mente e 
coração vazios. O mundo tem sede de Deus e o catequista é 
aquele que, por levar dentro de si a memória de Deus, tem 
a responsabilidade de manifestá-la ao mundo de maneira 
responsável, organizada e plena. ■

Foto: Nathália Karoline
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PARÓQUIA SÃO FRANCISCO

Transformando vidas ao longo do tempo
Associação das Obras Sociais Frei Antonio M. Sinibaldi completa 39 anos: conheça a história desta missão
Da redação

Compaixão e amor ao próximo. Este foi o sentimento 
que deu início à história da Associação de Obras Sociais 
na Paróquia São Francisco de Assis, em 1983. A iniciativa 
surgiu do então pároco frei Antonio Sinibaldi que desejava 
acolher a apoiar centenas de famílias que migraram do in-
terior do Maranhão para a capital e se alojaram em áreas 
periféricas do entorno do bairro São Francisco, vivendo em 
condições de extrema vulnerabilidade social e econômica.

No início, o trabalho da associação concentrava-se em 
acolher algumas crianças e meninos em situação de rua 
em uma sala ao lado da igreja e também realizar visitas 
domiciliares e apoio psicoafetivo com o objetivo de contri-
buir com o resgate da dignidade humana e inclusão social 
daqueles moradores. Em 1989, com a construção das ins-
talações físicas da associação, começaram os atendimen-
tos de creche-escola, que beneficiava crianças com faixas 
etárias de 3 a 6 anos, além de oferecer assistência básica 
de saúde e cursos de capacitação profissional. 

Com o passar do tempo, a associação se fortaleceu e 
em 1994 finiciou o reforço escolar com crianças e adoles-
centes de 6 a 16 anos. O pároco atual, frei Carlito, OFM 
Conv., afirma que: “A Associação Obras Sociais Frei An-
tonio Sinibaldi é um dos eixos de atuação da Paróquia São 
Francisco de Assis, no Bairro São Francisco, que além das 
8 comunidades e sua área de abrangência, mantém há 38 
anos uma instituição de assistência social com serviços 
às comunidades do entorno nas áreas de: educação, no 
contraturno para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos; 
atendimento básico de saúde; e implantação de ações para 
geração de renda”.

Em 1997, a associação participou ativamente do mutirão 
habitacional, cujo intuito era de construir casas popula-
res que abrigassem dezenas de famílias que moravam em 
situação de insalubridade no território.

Professor Jackson Nascimento, que leciona informática 
aos beneficiados pelo Instituto, explica a importância das 
aulas para os estudantes. “O mundo hoje em dia está to-
talmente conectado. Tudo é tecnologia. A informática vai 
fazer com que esses meninos e meninas se desenvolvam 
melhor em suas pesquisas, podendo ajudar até nas ativi-
dades de casa. A tecnologia atualmente é acessível, mas é 
necessário saber manusear”, explica o professor.

PROJETOS
As atividades, desde 2001, são coordenadas pela pro-

fessora Lenir, que, além de acompanhar o dia a dia, coor-
denou a execução de vários projetos nestes últimos cinco 
anos, entre os quais destacam-se: “Ser mãe é coisa séria!”, 
“Bem-estar e saúde bucal!”, “Toda gente tem direito de 
ter nome e sobrenome: nossa identidade pessoal!”, “Pla-
neta Terra, casa comum!” e “Plano Emergencial 2020!” 
(Projeto piloto voltado para alfabetização). Em parceria 
com a Campanha “Corona no Paredão - Fome Não”, de 
iniciativa da Gerando Falcões, a Associação ajudou mi-
lhares de pessoas.

A professora Domingas é colaboradora do projeto há 7 
anos e explica as atividades atuais realizadas pela Asso-
ciação de Obras Sociais Frei Antonio Sinibaldi. “O proje-
to beneficia 200 crianças. Aqui ajudamos os pequeninos 
com suas atividades escolares, além das nossas atividades 
pastorais, por exemplo, atualmente estamos trabalhando o 
livro da campanha da fraternidade. Também faz parte das 
ações ensinar para as crianças a importância do respeito, 
amor, partilha, solidariedade, uma vez que eles convivem 
em locais que não possuem esses valores”, conta Domingas.

No decorrer de sua trajetória de atuação, a instituição 
vem buscando concretizar sua missão, articulando parce-
rias e tecendo redes para promoção de melhores condições 
de vida na comunidade onde está inserida. 

“A fé sem obras não vale nada. Esse é o nosso princípio. 
Queremos viver nossa fé como cristãos. E para sermos 
bons cristãos, é preciso transformá-la em obras. Rezar 
sim, mas também fazer”, declara o professor Mario Cella, 
atual coordenador do grupo de “Amigos de frei Antonio”, 
que auxilia a Associação. ■

Alunos do curso de informática. Foto: Thales Furtado

Centenas de crianças e adolescentes beneficiados 

Cerca de 200 crianças e adolescentes beneficiados são 
atendidos pela Associação com os atendimentos básicos 
de saúde, consultas e orientações, atuando nas áreas de 
pediatria, oncologia, urologia, clínica geral, dermatologia, 
psicologia, além de capacitação profissional e encontros 
mensais com as famílias das crianças e adolescentes aten-
didos. Além do crescimento da obra, os parceiros também 
ampliaram no decorrer do tempo. Atualmente, a Associação 
de Obras Sociais Frei Antonio Sinibaldi conta com a parceria 
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Rede de Ter-
ritórios Educativos de São Luís, Conselho Tutelar (área Cen-
tro), Cras São Francisco, Faculdade UNDB dentre outros. ■

Premiação

Em 2013, a Associação de Obras Sociais Frei Antonio Sinibaldi recebeu o Prêmio Anu da Central 
Única das Favelas (Cufa), no Rio de Janeiro, pelo desenvolvimento do projeto pedagógico “Tecen-
do Conhecimento”. A ação social tinha o objetivo de complementar as atividades escolares de 
crianças e adolescentes carentes que moravam no bairro do São Francisco e áreas adjacentes. A 
premiação foi entregue em cerimônia realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O prêmio 
era considerado um dos principais do país em reconhecimento a trabalhos sociais voltados para 
a melhoria da qualidade de vida nas periferias do Brasil e teve como último ano de premiação, 
2014. O Prêmio Anu tinha como principal objetivo destacar ações de toda natureza desenvolvidas 
nas favelas do país, que contribuam para o desenvolvimento humano e social desses espaços. ■

Troféu na instituição.
Foto: Lenir Soares

DICA LITERÁRIA

O último mestre
“Pode ser que a erudição de primeiríssima 

ordem seja tão rara quanto a grande arte ou a 
grande poesia”, escreveu George Steiner em 
um célebre ensaio acerca da amizade entre 
Walter Benjamim e Gershom Scholem. No 
que tange ao superficial mundo contemporâ-
neo, esse tipo de erudição é quase impraticá-
vel, reservado a pouquíssimos indivíduos que, 
caso de fato a possuam, deixam-na escorrer 
por entre seus dedos como água. Steiner, no 
entanto, é um caso à parte.

Pertencente ao seleto grupo de intelectuais 
que, munidos de uma inteligência invejável, 
souberam direcioná-la aos propósitos mais 
urgentes, constituindo sua obra, em grande 
parte, em uma reflexão lúcida sobre os di-
lemas tanto da literatura quanto da cultura 
contemporânea, George Steiner foi antes de 
tudo um exemplo de lucidez intelectual. Sua 

paixão pela literatura clássica lhe permitiu 
avaliar com clareza tanto os escritores con-
temporâneos, pondo a nu os pretensos mes-
tres, como é o caso de seu famoso ensaio 
acerca de Cioran, quanto apontar, com uma 
argumentação irretocável, as qualidades de 
autores tão diversos como Borges e Simone 
Weil.

Sua inteligência jamais recuou ante os de-
safios que se lhe apresentavam. Independente 
e ousado, foi capaz de traçar uma análise de 
criadores como Dostoiévski e Tolstói de modo 
tão preciso que impressionou até mesmo a 
inteligência russa. Inquieto, analisou a mor-
te da tragédia no mundo contemporâneo e 
recriminou T. S. Eliot por sua preocupação 
antes culturalista do que humanista acerca 
da Segunda Guerra Mundial. Sua inquieta-
ção percorreu os mais diferentes assuntos, 

da Filosofia à Literatura, da Psicanálise à 
Linguística, da Antropologia à Política. Em 
todos esses campos, escreveu com domínio 
e maestria. Foi um mestre, um dos últimos 
grandes eruditos que o século XX nos legou. 
Parafraseando sua frase acerca de Simone 
Weil: nosso inquieto século seria muito menos 
denso sem o testemunho de George Steiner. 

E é na companhia desse grande mestre que 
esta coluna (“Dica Literária”) se despede dos 
seus leitores. Agradeço imensamente a todos 
aqueles que acompanharam este trabalho e 
em particular ao Jornal do Maranhão, sobre-
tudo ao padre Gutemberg Feitosa.

Difundir a cultura é uma das tarefas mais 
nobres, e este jornal o faz com excelência. Que 
sua missão continue, para a alegria de cada 
leitor e da cultura maranhense. ■

Adonay Ramos MoreiraGeorge Steiner. Foto: Greg Funnell
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The Batman
Não fica devendo para a trilogia de 
Christopher Nolan/Christian Bale
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

The Batman. Foto: Divulgação / DC

De fato, os filmes de heróis estão cada vez melhores, sejam 
em roteiro, efeitos especiais, direção ou performance dos 
atores. O tão aguardado The Batman, com o imortal vam-
piro (trocadilho bobo, desculpe!) Robert Pattinson (Bruce/
Batman) é realmente surpreendente. Nada convencional 
ao já visto. Consegue se igualar, a meu ver (e quem sabe 
irá superar) a trilogia Nolan-Bale, o que não é tarefa fácil. 
Parabéns à DC e ao diretor Matt Reeves!

Entre os temas de interesse podemos citar: tragédias e 
suas consequências, corrupção política e policial, relação 
justiça-vingança-esperança. Existem cenas e diálogos em-
blemáticos, destaco Bruce e Alfred no hospital e Batman com 
a tocha na mão. Claro que as cenas de ação, bala, porrada, 
explosão, perseguição não deixam a desejar. E o Charada 
de Paul Dano, que me desculpe Jim Carrey, é o melhor!

No elenco temos, além de Pattinson e Dano: Zöe Kra-
vitz (Selina Kyle/Mulher Gata); Colin Farrell (Pinguim); 
Jeffrey Wright (Comissário Gordon); Andy Serkis (Alfred 
Pennyworth).

Serviço:
Diretor: Matt Reeves
Gênero: Ação, ficção, fantasia, 
super-herói
Duração: 02h57m
Lançamento: 03 de março de 2022
Nacionalidades: EUA

Boruto: Naruto Next Genarations (na Netflix)

Tal pai, tal filho
Para quem gosta de animes e mangás (desenhos anima-

dos japoneses) as sagas ninjas de Naruto Uzumaki e seu 
filho Boruto são excelentes. Tem as doses certas de ação, 
humor, mistérios e personagens apaixonantes, alguns até 
intrigantes. Naruto e Naruto Shippu-
den tem várias temporadas dubladas na 
Netflix. Já Boruto, fase mais recente da 
história, chegou há algumas semanas 
com três temporadas dubladas. Fique 
atento a classificação indicativa, pois 
apesar de ser desenho, há muitos diá-
logos e cenas impróprios para crianças 
e mesmo adolescentes. ■

TIRA-GOSTO

Exilados na própria pátria
Sebastião Moreira Duarte

Va, pensiero! Traduzo pelo modo conveniente: “Corre, pen-
samento”. Quem quer que tenha tido um contato mínimo 
com a cultura italiana conhece este título de uma das peças 
mais conhecidas na história da música. Trata-se do Coro dos 
Judeus exilados na Babilônia, da ópera Nabucco, de Giuseppe 
Verdi. Um grupo de camponeses oriundi, no município de 
São Miguel do Oeste (SC), surpreendeu-se que eu o cantasse 
em sua companhia, em 1985. Aprendi-o ainda adolescente, 
para entoá-lo como homenagem ao monsenhor Gentil Diniz 
Barreto, que se despedia da paróquia de Limoeiro (PE), para 
assumir a Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Milhares de cantores, mi-
lhões de ouvintes, haverão de se 
ter sentido tocados pela român-
tica dolência do Va, pensiero, ao 
longo dos 180 anos da composi-
ção. A mim me emociona, sem-
pre e muito, o momento em que 
o coral invoca: “O mia patria, sì 
bella e perduta! O membranza sì 
cara e fatal!” (“Ó minha pátria, 
tão bela e perdida! Ó lembrança 
tão cara e fatal!”).

A pátria tão bela e perdida 
tem, hoje, outro nome: cha-
ma-se Brasil. E, por favor, não 
me peçam que eu seja otimis-
ta neste momento. Sobretudo 
agora, quando vamos assistir 
ao pontapé inicial de um cam-
peonato que nos vai encher os ouvidos e a paciência, e que 
se espichará até outubro, com possível prorrogação para 
novembro: as eleições para os cargos mais importantes da 
república. Será uma custosa e cansativa quebra de braço, 
na qual trocaremos seis por meia-dúzia, para cumprirmos o 
que lembrava Lampadusa pela boca do príncipe de Falconieri 
(do livro-filme O leopardo): “Algo deve mudar, para que tudo 
continue do jeito que estava”.

A diferença será esta, tão só e para pior: estaremos cada 
vez mais distantes do país que imaginamos e a que aspiramos, 
da pátria que fomos ensinados a amar. Vivemos numa terra 
arrasada, mais do que nunca reduzida a frangalhos, já agora 
por vergonhosas divisões internas. Nos últimos tempos, virou 
moda invocar-se o nome de Deus – “Deus acima de tudo e 
todos em cima do povo” – palavras que servem mais é para 
que se esqueça a palavra de Deus: “Todo reino dividido con-
tra si mesmo será arruinado, e toda cidade dividida contra si 
mesma desaparecerá” (Mt 12,25; Lc 11,15-26).

Sim, irmãs e irmãos, nosso exílio é mais doloroso do que o 
dos judeus na Babilônia: estamos exilados em nossa própria 
pátria. Metade do país põe a culpa na outra metade. De tudo 
o que não presta, a culpada é a parte oposta, uma decretando 
o exílio da outra.

Enquanto isso, nessa pátria da Imensa Superficialidade, 
patriota é o que se deixa enganar pela propaganda leviana 

e pela mentira programática. O país que nunca foi, nunca 
existiu e nunca produziu para si é cada vez menos dono do 
próprio destino. Nunca como antes em sua história, vê-se 
enroscado por uma espécie de sucuri gigantesca, que tem o 
seu tamanho, que o estrangula e paralisa.

É este o país do café? Pois os seus filhos tomam o pior café 
do mundo, a escória que resta do que é mandado pra fora.

É o maior produtor de laranja? Mas onde está a laranja, 
que é o pior bagaço a apodrecer nas feiras populares?

É o maior exportador de soja, produzida à custa da des-
truição de áreas imensas do nosso ecossistema? Mas quem 

sabe o que é um grão de soja 
neste país, quantos brasileiros 
já experimentaram o sabor 
da soja, sob qualquer forma 
de alimento, a soja que ser-
ve para alimentar porcos na 
China?

Temos o maior estoque de 
proteína animal do planeta? 
E por que é que, neste país de 
tanta abundância, é cada vez 
maior o número de cidadãos 
que só comem carne quando 
mordem a língua? (“Pior do 
que morrer de sede no deser-
to, é não ter o que comer na 
terra de Canaã”: essa verdade 
foi dita há quase um século).

E o país do Pré-Sal? Para 
que o prometido milagre, se estamos proibidos de compare-
cer nos postos de gasolina, e em pouco mais de meia-dúzia 
de vezes que compramos o botijão de gás, pagamos o preço 
do fogão?

O trigo do nosso pão é regado com combustível de petró-
leo. Aceitamos isso: nosso clima não ajuda a produzir trigo. 
Mas o arroz, que nos chega do outro lado do mundo? Para 
onde foi o arroz barato do Maranhão?

E quem são os reais proprietários do agronegócio que 
explora e danifica o solo pátrio?

E a nossa indústria? Qual a fibra que ainda produzimos 
para a nossa indústria têxtil, que não mais existe?

Por que temos, no Maranhão, que comprar lápis e chapéu 
de palha made in China? Não é esta a terra das palmeiras?

E as nossas estradas, os nossos portos, os nossos aviões, 
os nossos telefones, a nossa energia elétrica?

E a nossa ciência, a nossa cultura, a nossa língua, as nossas 
editoras, vendidas ao capital estrangeiro, as nossas livrarias 
exibindo, desde a entrada, quase sempre o pior lixo, mal tra-
duzido do inglês? E os poucos livros que ainda são nossos, 
impressos, pra variar..., na China?

“O mia patria, sì bella e perduta! Que os que fazem política 
neste país estejam advertidos: exilamos o Brasil. Vivemos 
exilados em nossa própria pátria.

Até quando? ■ Imagem: Adobe Stock

ASSISTA AO TRAILER

ASSISTA AO TRAILER

O país que nunca foi, nunca existiu 
e nunca produziu para si é cada vez 

menos dono do próprio destino.


