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“Deus chama a pessoa pelo 
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Vocação: 
Chamado à Vida
Dom Gilberto Pastana, arcebispo 
de São Luís (MA)

Vocação é um termo derivado do verbo no latim 
“vocare” que significa “chamar” e assumiu na cultura 
contemporânea, vários significados, todos centrados 
na pessoa humana, sendo hoje sua compreensão, mais 
ampla do que a noção que durante muito tempo indicava 
apenas as vocações sacerdotais e religiosas. 

A vocação apresenta-se como uma realidade comple-
xa que só será parcialmente entendida se considerada 
a partir de uma dupla e inseparável reflexão: A partir 
de Deus e a partir da pessoa humana. Refletida a partir 
da perspectiva de Deus, a vocação aparece como inicia-
tiva de Deus que se doa e, doando-se chama a pessoa 
e o povo pelo nome. Refletida a partir da perspectiva 
da pessoa humana, a vocação é um convite, uma inter-
pelação à qual é preciso dar uma resposta que implica 
envolvimento na missão.

Especificamente no âmbito religioso, a vocação in-
dica o chamado de Deus, como iniciativa própria de 
amor e destino da pessoa humana, e a resposta da pes-
soa humana em um diálogo de amor e de participação 
corresponsável.

O primeiro chamado que Deus realiza, é o chamado 
à vida. Toda vida, e especialmente a vida humana, é 
vocação, e por esta vocação, que é pessoal e comuni-
tária, a pessoa pode viver em comunhão com Deus, 
tornando-se capaz de dialogar com Ele, de colaborar 
com Ele na edificação de seu Reino. “Venha o teu rei-
no”. “Junto com os povos originários da América, louvamos 
ao Senhor que criou o universo como espaço para a vida e a 
convivência de todos os seus filhos e filhas e no-los deixou 
como sinal de sua bondade e de sua beleza. A criação tam-
bém é manifestação do amor providente de Deus, foi-nos 
entregue para que cuidemos dela e a transformemos em 
fonte de vida digna para todos” (DA 125).

O primeiro chamado que Deus realiza, é o 
chamado à vida. Toda vida, e especialmente 

a vida humana, é vocação, e por esta 
vocação, que é pessoal e comunitária, a 

pessoa pode viver em comunhão com Deus

Seguindo, Deus chama pessoas a cuidarem e a de-
fenderem intransigentemente a vida, denunciando as 
estruturas de morte e anunciando um “outro mundo 
possível”, justo e livre, onde todos possam viver com 
dignidade e felicidade.  

Deus chama a pessoa pelo nome, escolhendo-a antes 
mesmo do seu nascimento (Jr 1,5; Gl 1,15). Chamar, dar 
nome, significa na linguagem bíblica, fazê-la existir. 
Portanto, ao chamar a pessoa, Deus a cria segundo o 
projeto de vida que pensou para ela e para o seu povo, 
instaurando com ela uma relação original e pessoal.

Este chamado de Deus continua ecoando no mundo, 
convocando e enviando pessoas de todos os tempos 
para serem anunciadores da vida nova e do seu Reino. 
Os evangelhos apresentam Jesus Cristo, o enviado do 
Pai, chamando os apóstolos para serem continuadores 
do projeto de Deus no anúncio da Boa Nova. 

O Concílio Ecumênico Vaticano II e os documentos 
latino-americanos, enfatizam o chamado de Deus aos 
leigos e leigas, no cotidiano de suas vidas, a responde-
rem positivamente a esse chamado, servindo a Deus, 
realizando a justiça, ajudando as pessoas a se libertarem 
de todas as consequências do pecado: destruição do 
meio ambiente, fome, ignorância, trabalho alienado, 
dor e morte e assim ajudarem na defesa e na construção 
da dignidade da a vida. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

A ordinarização da Magna Carta
Lourival Serejo, Membro da Academia Maranhense de Letras

A Constituição de 1988 marcou um novo momento em 
nosso sistema jurídico e político, superior a todas as cons-
tituições que a antecederam.

Nascida sob o mesmo signo da redemocratização da 
Constituição de 1946, a atual Constituição conseguiu su-
perá-la pela extensão, pelo conteúdo e pela  concretização, 
como vem sendo aplicada nas suas previsões normativas.

Nunca se haviam levado a sério os direitos humanos e as 
garantias individuais. Nunca o Judiciário tinha assumido o 
verdadeiro papel de garantista e com-
prometido com a aplicação eficiente de 
cada artigo de uma Constituição.

A seriedade como vêm sendo feitas, 
até hoje, a leitura e a interpretação, da 
Constituição Federal provocou um efei-
to negativo na mentalidade dos nossos 
legisladores. Passaram a entender que 
para uma proposta de lei ter a garantia 
de que será aplicada, precisa ser trans-
formada numa PEC (Proposta de Emen-
da à Constituição). E vieram as emendas desenfreadas para 
transformar o tratado de garantias do povo brasileiro num 
verdadeiro saco de remendos, onde se misturam todas as 
bagatelas legislativas, inclusive com efeitos políticos cal-
culados. As coisas miúdas, próprias para terem abrigo em 
leis ordinárias, estão se acumulando no corpo constitucio-
nal. Se nossa Constituição fosse do tipo sintética, já teriam 
inventado alguma arte para dobrá-la, ou feito outra. Pior, 
muito pior, será o dia em que se dirá que a Constituição, 
como costuma acontecer com algumas leis, não pegou. Essa 
ameaça está acontecendo com a emenda que estabeleceu o 
teto para gastos públicos. De tanto desobedecerem essa re-
gra, já estão preparando nova emenda revogando a anterior.

Que seriedade, que intocabilidade pode ter uma Car-
ta que se admite historicamente como Magna se ela está 
sendo nivelada a uma lei ordinária na qual acomodam to-
das as iniciativas salvadoras de crises e a solução de casos 
concretos? Agora, o mundo jurídico está estarrecido com a 
aprovação de uma emenda que libera mais de 300 bilhões 
de reais em reconhecimento ao estado de emergência, com 
repercussão visível no processo eleitoral. Já estamos com 
mais de 120 emendas.

O resultado dessa balbúrdia é abar-
rotar o Supremo com ações de toda 
espécie para reparar os estragos pro-
vocados pelos casuísmos. Então, sur-
ge a acusação de que o Supremo está 
politizado, está se intrometendo em 
outros poderes, está exorbitando de 
suas funções.

Não vejo solução para essa carnava-
lização da nossa Carta Republicana. Em 
pouco tempo, chegaremos a ter mais 

emendas do que artigos, considerando que existem cente-
nas de propostas para serem votadas.

Só me resta lamentar que uma Constituição tão impor-
tante, tão bem alinhavada com linhas democráticas e re-
publicanas, esteja sendo desrespeitada e mutilada. Ainda, 
em outra vertente, temos os intérpretes populares. Aquela 
camada de pessoas que a internet deu voz, quer se arvorar 
em intérprete da Constituição, disseminando suas conclu-
sões para o extensíssimo grupo de seguidores.

Neste ano eleitoral, caberá aos eleitores cobrar dos seus 
candidatos esse compromisso pelo respeito à nossa Lei 
Maior. O voto é a melhor arma do cidadão, em defesa da 
coisa pública e contra os desmandos do poder. ■

JUSTIÇA

O desafio do Rotary
Carlos Nina, advogado e jornalista

O Rotary completará 100 anos no Brasil em 2023 com o 
primeiro clube no Rio de Janeiro.

Fundado por Paul Harris, em 23 de fevereiro de 1905, 
em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, a 
Instituição, ao longo desses 117 anos, mantém os objetivos 
de seu idealizador: interação de ideias e construção de ami-
zades duradouras, evoluindo para a realização de atividades 
humanitárias nos ambientes onde o clube se instala.

Foi assim que, em 1979, o Rotary iniciou uma luta contra 
a pólio no mundo, a princípio nas Filipinas, onde o objetivo 
era imunizar seis milhões de crianças. Daí seguiu em frente. 
Em 1988, 125 países enfrentavam a doença, que os domi-
navam endemicamente. Apesar do Rotary ter contribuído 
para a imunização de mais de 2,5 bilhões de crianças contra 
a poliomielite, em 122 países - atualmente, de acordo com 
informações veiculadas em diversas fontes -, dois países ainda 
registrariam essa endemia.

Cada rotariano tem contribuído para as atividades do 
Rotary em projetos sociais idealizados e concretizados pelos 
seus milhares de clubes espalhados pelo mundo.

Nos últimos anos, a humanidade enfrentou uma pande-
mia avassaladora, a Covid-19, que criou dificuldades para 
que as pessoas pudessem se encontrar. Isso atingiu o Rotary 
diretamente porque uma de suas características é a reunião 
semanal, presencial.

O Rotary, entretanto, prosseguiu com suas atividades. 
Superou obstáculos e prosseguiu, inovando, como fez o mun-
do inteiro, ingressando no caminho das comunicações e 
reuniões virtuais. Do mal emergiu o bem, acelerado pelas 
circunstâncias e pela vontade do reencontro, descortinan-
do para as atividades rotárias outras vias pelas quais pôde 
e continuou a incrementar a essência de sua existência: o 
companheirismo e a ação social.

É verdade que ninguém precisa ser rotariano para fazer 
algo em prol da humanidade. Basta fazer o mesmo ao que se 
propõe o Rotary, como anunciado em seu site: promover a 

paz, combater doenças, fornecer água limpa e saneamento, 
cuidar da saúde de mães e filhos, apoiar a educação, favorecer 
o desenvolvimento econômico e proteger o meio ambiente.

Contudo, no Rotary, esses objetivos têm em sua origem 
o sentimento do servir, do dar de si antes de pensar em si, 
alimentados pela energia que o companheirismo gera.

É o que, na direção do RC São Luís Praia Grande, no Ano 
Rotário (JUL 2022/JUN 2023), continuaremos a fazer, para 
o que temos contado não só com os rotarianos, mas com 
pessoas e instituições parceiras que se identificam com esses 
propósitos.

Para Jennifer Jones, que em julho assumiu como primeira 
mulher eleita para presidir o Rotary Internacional, “há um 
lado positivo em quase todas as circunstâncias desafiadoras”. 
O universo em que vivemos está carente, pleno de desafios. 
Cada um de nós pode fazer a diferença. Unidos, pode-se 
muito mais.

O Rotary está de braços abertos para todos aqueles que 
estiverem dispostos a contribuir para a construção de uma 
comunidade fraterna e solidária. ■
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Neste ano eleitoral, caberá 
aos eleitores cobrar dos seus 
candidatos esse compromisso 

pelo respeito à nossa Lei 
Maior. O voto é a melhor 

arma do cidadão, em defesa 
da coisa pública e contra 
os desmandos do poder. 

Ação do Rotary Club em Caxias (MA), realizada no dia 
das crianças em 2021. A ação foi realizada em parceria 

com a comunidade escolar do Centro de Educação 
Infantil Isabel Dolores Foto: jogodopoder.com.br
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SAÚDE MENTAL

A Psiquiatria e a saúde mental 
no curso da Covid-19
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde pela Emil  Brunner World University (EBWU, Flórida, EUA)

A pandemia do coronavírus 
ocasionou um dos maiores pro-
blemas de saúde pública do sé-
culo. As consequências foram 
devastadoras em todos os sen-
tidos. Os índices de morbimor-
talidade são surpreendentes e 
nunca vistos. Todos os ramos 
da Medicina e de outras áreas da 
saúde foram pegas de surpresa e 
as consequências foram devas-
tadoras, tanto pela própria vi-
rose (lesões e sequelas) quanto 
aos danos emocionais, compor-
tamentais e sociais (trabalho, 
economia, educação etc.) a ela 
associados.

A Psiquiatria, como espe-
cialidade médica e secular-
mente vítima de preconceitos 
e discriminações, passou a ser, no curso da pandemia, “a 
menina dos olhos das especialidades médicas”, pois o 
incremento de casos psiquiátricos e em saúde mental na 
população em geral, a imensa variedade de adoecimentos 
mentais e comportamentais, bem como o surpreendente 
número de casos verificados entre crianças e adolescente 
e em outras faixas etárias, são considerados os principais 
fatos que realçaram o papel dessa especialidade médica, 
no conjunto das ações em saúde.

É bom que se diga que as doenças mentais caminham 
inexoravelmente para cronificação, muito embora muitas 
delas possam aparecer abruptamente (condições agudas). 
Porém, em ambas as condições, recomenda-se tratamen-
to precoce. Apesar de tudo, sabe-se que essa evolução no 
rumo da cronificação, não é prerrogativa única das doenças 

psiquiátricas, pois, a maioria ab-
soluta das doenças humanas, 
evoluem também nesse sentido. 

Os tratamentos das doen-
ças mentais evoluíram muito. 
Hoje, essas doenças já não re-
presentam grandes ameaças, do 
ponto de vista médico, mesmo 
sabendo que elas poderão cami-
nhar para a condição de “doença 
crônica”. Os modernos conhe-
cimentos sobre a fisiopatologia 
das grandes síndromes psiqui-
átricas e as modernas técnicas 
diagnósticas e, principalmente, 
quanto a evolução na terapêuti-
ca farmacológica dessas enfer-
midades, colaboraram muito 
para a evolução que se alcançou. 
Ocorre que, os preconceitos e 

os estigmas permanecem dificultando esse tratamento.
Os preconceitos são desumanos, segregadores e mar-

ginalizadores e o preço que se paga são gigantescos. As 
enfermidades mentais dispõem de: fisiopatologia, cur-
so natural, evolução, prognóstico, diagnóstico e de um 
tratamento. Isto é, de tudo que outras doenças humanas 
apresentam, não têm nada de sobrenatural ou diabólico.

Acabemos com os preconceitos! A Psiquiatria, como as 
demais especialidades médicas, está pautada na ciência, 
fundamentalmente na neurociência, farmacologia clínica, 
clínica médica, genética e na imunologia. Os tempos mu-
daram, acabaram-se as crendices e as bruxarias. A doença 
mental não é mais um “bicho de sete cabeças” que nos 
assustava. Hoje, já sabemos bastante sobre elas e as pers-
pectivas são cada vez melhores para os próximos anos. ■

MISSÃO EM FOCO

Discernir a pastoral em tempos de crise
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

O tempo em que estamos vivendo é de obscuridades, 
fundamentalismos no interno e fora da Igreja. Por essa ra-
zão, precisamos de lúcidas reflexões, assertivas indicações, 
configurando respostas para o caminho missionário da nos-
sa Igreja. Sendo o cristianismo uma 
proposta de vida para este mundo, o 
mesmo precisa recompor-se, pois, 
cabe-nos ajudar na reconstrução da 
sociedade, sobretudo, diante de tantos 
desmantelamentos na esfera política, 
econômica, social e de fé. 

A fé enraizada no chão da vida aju-
da a refazer os passos, reconstruindo o 
sentido da existência humana. Isto é, 
reavivar no coração humano o grande 
compromisso de, no coração do mun-
do, atuar uma Igreja missionária, em 
diálogo com a sociedade pluralista. Assim, a nossa tarefa 
é ajudar o mundo a compreender a proposta do cristianis-
mo, no diálogo inter-religioso e na força do ecumenismo: 
o caminho a ser perseguido é o diálogo. 

Ora, o modo como Jesus dialoga em parábolas, agindo 
simbolicamente, faz-nos entender o cerne da ação de toda 
a Igreja. No estilo de Jesus se encontra o cerne da ação da 
Igreja. Como já tem expressado dom Joaquim Mol, bispo 
auxiliar de Belo Horizonte (MG): “Toda ação da Igreja precisa 

ser uma ação pastoral, ou seja, ao modo do bom pastor Je-
sus. Tudo que interessa ao mundo da pastoral, inclusive, a 
realidade na qual estamos vivendo, nos seus enormes des-
compassos, tudo isso interessa a teologia pastoral”. 

Neste horizonte, podemos dizer 
que a pastoral está no coração da Igre-
ja, sempre acontecendo, pois vivemos 
criando, propondo, fazendo e refa-
zendo passos, lutando pela justiça. 
No entanto, é necessário discernir a 
pastoral, isto é, distinguir, diferen-
ciar, discriminar, perceber, entender. 
Trata-se de um jogo entre a nossa li-
berdade e a nossa responsabilidade, 
a vida da Igreja, o Reino de Deus que 
acontece na vida, na paz e na justiça. 

Importa refletirmos e discernir-
mos os tempos em que estamos vivendo. Convém de igual 
modo sonharmos, porque, sonhando, o sonho é de Deus. E 
na fé ajudaremos a Igreja, a sociedade, cada homem e cada 
mulher de boa vontade a ir adiante, enfrentando os desa-
fios. É no chão da prática que se vive os grandes entraves, 
por isso, antes da pastoral se tornar uma questão teórica, 
é um dilema da existência e da prática. Como não faltam 
dificuldades no interior das comunidades em ação, que não 
faltem-nos também os devidos discernimentos. ■

REVERBERAR

Resenha: Felicidade: 
Modos de Usar, de Cortella, 
Karnal e Pondé
“...é uma vibração intensa da vida. É quando 
você sente a vida vibrar em você” (p. 28)
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Entre os grandes pensadores da cena atual no Brasil estão 
os professores Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal e Luiz 
Felipe Pondé. Ao lado de Clóvis de Barros Filho (que assina 
o prefácio), eles estão entre os autores mais lidos e possuem 
redes sociais digitais com grande número de seguidores, 
certamente pela qualidade de suas reflexões nas áreas da 
filosofia, sociologia, comunicação... Têm histórias de vida 
interessantes! Por exemplo, Cortella foi monge carmelita, 
Karnal foi influenciado pelos jesuítas e escreveu um best sel-
ler com padre Fábio de Melo - Crer ou não Crer já resenhado 
aqui, nesta coluna, em fevereiro de 2018.

A obra que apresento na coluna deste mês traz a busca 
humana mais elementar de todas: a felicidade. Os três pen-
sadores, num diálogo muito rico, apresentam suas conside-
rações sobre o que é e como alcançar/usufruir a felicidade. 
O livro compila os discursos proferidos pelos três em um 
evento (um dos muitos dos quais eles participam).

Para Cortella: “A felicidade é, no meu entender, um mo-
mento de vibração intensa da vida no qual você se coloca, 
inclusive com a compreensão de que naquele momento já 
poderia morrer” (p. 28).

Para Karnal é necessário alcançar: “a tranquilidade de 
não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia 
e sim do meu exame diário de consciência” (p. 81).

Para Pondé: “...é impossível ser feliz se você não experi-
mentar a misericórdia, se você não experimentar a possi-
bilidade de perdoar pessoas, e se você não experimentar a 
possibilidade de ser perdoado por pessoas” (p. 43). E ainda, 
“Não haveria possibilidade de experimentar a felicidade fora 
da autenticidade... uma das virtudes mais necessárias para 
a felicidade é a coragem” (p. 57-58).

É um livro de leitura muito apetecível, dados conteúdos 
elencados pelos autores e também pela exímia retórica de-
les. É um livro para degustar e refletir sobre o que nos faz 
realmente felizes, sobre a vida contemporânea e sua rápida 
liquidez, sobre os encontros e amores humanos.

Para finalizar, neste mês dos pais, lembro de meu sau-
doso pai que, ao abençoar a nós, seus filhos, dizia: “Deus te 
faça feliz!”. Sabedoria e carinho dele, forma de fazer seus 
meninos entenderem que a felicidade é dom de Deus. E se-
gundo a bíblia, ser feliz é ser bom, ou ainda, exercitar-se em 
bondade. Daí, aprender de Deus, pois: Deus é Bom o tempo 
todo. O tempo todo Deus é Bom!

Querido leitor, cuide-se bem. Receba meu abraço e mi-
nha bênção. ■

Serviço: 
Livro: Felicidade: modos de usar
Autores: Mário Sérgio Cortella; 
Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé 
Produção: Brasil, 2019
Editora: Planeta
Gênero: Filosofia, Felicidade
Páginas: 152

Imagem: Editora Planeta

reverberarvida.blogspot.com.br

É no chão da prática que se 
vive os grandes entraves, por 

isso, antes da pastoral se 
tornar uma questão teórica, 
é um dilema da existência e 
da prática. Como não faltam 
dificuldades no interior das 
comunidades em ação, que 
não faltem-nos também os 

devidos discernimentos.

A saúde mental também foi fortemente afetada 
pela pandemia do coronavírus. Foto: Adobe Stock
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AGENDA

Festejo de São Benedito

Cartaz de divulgação do festejo. 
Imagem: Divulgação / Pascom Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito

A paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, muni-
cípio de Rosário (MA) da Forania São Benedito que dá nome 
à região, está em festa! Entre os dias 12 a 21 de agosto, ce-
lebrarão o festejo do padroeiro. Leve a família e os amigos e 
celebre com a comunidade. Contatos: (98) 98142 8769, padre 
Romário Ferreira, pároco. ■

VI Encontro Estadual Mães que Oram pelos Filhos

VI Encontro Estadual Mães que Oram pelos Filhos. 
Imagem Divulgação / Movimento 

Mães que Oram pelos Filhos

Anote na agenda que nos dias 17 e 18 de setembro, aconte-
cerá o VI Encontro Estadual do movimento Mães que Oram 
pelos Filhos. O local ainda não foi divulgado, mas mantenha-se 
informado sobre o local e como participar, acompanhando 
as mídias oficiais da Arquidiocese ou do movimento (@ma-
esqueorampelosfilhosoficial). ■

Congresso Diocesano da RCC São Luís (MA) 
Nos dias 6 e 7 de agosto, após recesso de 4 anos, acontece o 
Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática Cató-
lica (RCC), na Associação Cristo Rei (Angelim). Os pregadores 
convidados são: Luzivane Galvão, presidente do Conselho 

Estadual da RCMA; Jessilene Mota, coordenadora estadual 
do Ministério de Pregação RCCMA e dom Gilberto Pastana, 
arcebispo de São Luís do Maranhão. O encontro reúne caris-
máticos de grupos de oração, ministérios e simpatizantes da 
Renovação Carismática Cristã para oração e formação. ■

1ª Turma da Aliança de Amor da Mãe Rainha 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt

O movimento Terço dos Homens da Mãe Rainha (THMR) rea-
lizará nos dias 27 e 28 de agosto, o retiro em preparação a 1ª 
turma da consagração mariana Aliança de Amor, na Capela 
da Mãe Rainha, no Parque Estadual São João Paulo II. A turma 
será exclusiva para os participantes do movimento e terá as-
sessoria nacional do padre Vitor Hugo Possetti (Olinda/PE). ■

Pastoral do Dízimo realiza encontro arquidiocesano 
No dia 20 de agosto, das 14h às 18h, no auditório da Escola Di-
vina Pastora, Anil, acontecerá o encontro arquidiocesano da 
Pastoral do Dízimo, com o tema: "Evangelizando com sabedoria, 
partilhando com amor". Conferencista: dom Gilberto Pastana. 
Mais informações: site da Arquidiocese. ■

ACONTECEU

Arraiás julinos 

Arraial da Paz Shalom. 
Foto: Comunicação Comunidade Católica Shalom. 

Devido ao arrefecimento das medidas de distanciamento com 
a pandemia em 2022, as paróquias da arquidiocese realiza-
ram arraiais julinos. Entre as Igrejas que realizaram estão: 
Comunidade Ebenézer e São Francisco de Assis (Maiobão, 
2/07); Comunidade Efésio 6 (6 a 9/07); São João Calábria (08-
10/07) e Nossa Senhora do Rosário, João de Deus (09/07); 
Comunidade Shalom (16/07); Catedral (17/07). ■

Encontro Nacional de coordenadoras estaduais 
para questão das mulheres encarceradas

De 21 a 25 de julho, a Arquidiocese de São Luís do Maranhão 
acolheu o Encontro Nacional das coordenadoras estaduais para 
questões das mulheres encarceradas. O evento ocorreu na Casa 
dos Combonianos, bairro Olho D'Água e reuniu articuladoras 
importantes para a causa. Acompanhe no site da Arquidiocese 
os desdobramentos do encontro e deliberações.

Live Educadora
Em julho, a Rádio Educadora 560 Khz estreou programação 
especial, em comemoração aos 100 anos do rádio (setembro) 
e já acompanhando a migração de amplitude modular (AM) 
para frequência modular (FM) pela qual a emissora passará. As 
lives serão transmitidas pelo Instagram da Rádio Educadora 
e pela frequência da rádio, onde o ouvinte/seguidor poderá 
escolher a melhor forma de acompanhar! Siga o perfil da Rá-
dio no Instagram (@radio_educadora560), acompanhe pelo 
radinho ou pelo aplicativo disponível no seu smartphone. ■

28ª Concentração Estadual 
do Apostolado da Oração 

O Apostolado da Oração realizou no dia 10 de julho, a 28ª Con-
centração Estadual, na cidade de Pindaré Mirim (MA), com 
participação de todas as Dioceses do Regional. ■

 Parabéns!  
ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

03.08: Padre Cláudio Mendes Correia
03.08: Diácono Marcos Antônio Cruz
04.08: Dom José Belisário da Silva (bispo emérito)
05.08: Padre Francisco Galdino Freire
11.08: Padre Hamilton Sobreira Silva
22.08: Padre Romário Brandão Ferreira
22.08: Padre Leonardo Nascimento
25.08: Padre Cláudio Bombieri
25.08: Padre Gemerson Alves de Matos 
28.08: Padre Iran Gomes Brito 
29.08: Frei Francisco Lima Araújo

ORDENAÇÃO
06.08: Frei David do Nascimento Rodrigues 

(OFMConv)
07.08: Frei Paulo Rosenberg N. Lima 

(OFMConv)
10.08: Frei Carlito do Nascimento Silva 

(OFMConv)
23.08: Padre Francisco Antonio Barbosa da Silva 

(Redentorista)

MOVIMENTO TERÇO DOS
HOMENS DA MÃE RAINHA

Missa da 
Aliança de Amor 

PARTICIPE DA MISSA 
TODO DIA 18, 19H30

INFORMAÇÕES: 
ANTONIO TELES  (98) 98806 5533

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

CARAVANA  SÃO LUÍS/MA
 XVIII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

EM RECIFE / OLINDA - PE

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

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

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

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

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

10 A 16 DE NOVEMBRO 2022

R$ 1,800,00
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FREI SINIBALDI

35 anos do falecimento de frei Antonio Sinibaldi
Celebração em setembro relembra sua história
Da redação 

O italiano frei Antonio chegou ao Brasil em 1968 com mais 
três confrades e iniciou a missão nas cidades de Viana e Bom 
Jardim, no interior do Maranhão. Em 1971, frei Antonio foi 
nomeado pároco da Igreja de São Francisco. Tereza dos Santos 
Pereira, moradora do bairro São Francisco, afirma que ele 
era uma pessoa muito bondosa, paciente e compreensiva. 
“Quando meu irmão Cláudio, menino que frequentava o 
reforço escolar numa sala da igreja, foi atropelado por um 
carro bem ao lado da igreja e veio a falecer. Frei Antonio foi 
de uma presença serena, forte, segura e incansável. Ele pa-
recia um anjo consolador”, relembra.

Frei Antonio nasceu no dia 26 de novembro de 1937, em 
Segni, na região do Lácio, próximo à cidade de Roma. Faleceu 
no dia 7 de setembro de 1987, quando, aproveitando os feria-
dos do dia 7 e 8, um grupo de 17 jovens, sob sua orientação, 
iriam realizar um retiro espiritual na pequena Ilha do Medo. 
Antônia Ramos, uma sobrevivente, relata com um tom de 
tristeza: “O mar estava tranquilo, com uma brisa normal, e 
ninguém compreendeu por que o barco virou. Estávamos 
talvez a uns 30 metros da saída da Ponta da Madeira quando 

houve o naufrágio”. Frei Antonio Sinibaldi dedicou seus últi-
mos momentos de vida para salvar vários jovens a chegarem 
salvos à margem. O Instituto Médico Legal (IML) informou 
que a causa da morte foi afogamento.

35 ANOS DE MEMÓRIA DA MORTE 
DO FREI ANTONIO SINIBALDI 

Para celebrar a vida do frei Antonio Sinibaldi, os fiéis 
da Igreja de São Francisco relembram anualmente o ani-
versário de sua morte e, a cada cinco anos, com particular 
solenidade. A coordenadora da Comissão Provisória para 
os Festejos, Eliane Fonseca, enfatiza que rememorar essa 
data é de grande importância não só para a Paróquia de São 
Francisco, mas para toda a cidade. “A bondade de frei Anto-
nio era amplamente conhecida e ainda mora no coração de 
muitas pessoas”, relata.

Até o fechamento desta matéria, a Comissão de Leigos 
ainda não definiu toda a programação. Marileide Azevedo, 
membro da Comissão, informa que o grupo está se empe-
nhando bastante para levar o conhecimento do frei à diante. 
Homenagens, encontros com as famílias, depoimentos e até 
mesmo apresentação musical das crianças das Obras Sociais 
fazem parte da grade de programação. “Ainda estamos em 
fase de organização, mas com muitas ideias e vontade”, fi-
naliza. ■

ARQUIDIOCESE TRIBUTO - IN MEMORIAN

Monsenhor Estrela
O vimarense que marcou a 
história de Guimarães
Da redação

A história de monse-
nhor Estrela começa em 
20 de julho de 1909, em 
Guimarães, no povoado 
Coroatá (MA). O monse-
nhor Benedito Coelho 
Estrela viria a se tornar 
um dos maiores orado-
res sacros do Maranhão. 
Filho de Frederico Es-
trela e Marcelina Coe-
lho Estrela, estudou no 
Seminário Santo Antô-
nio, na capital do estado, 
ordenando-se em 1º de 
novembro de 1933, na 
Catedral Metropolitana, 
em São Luís. 

Sua terra natal passa a ser sua primeira paróquia, 
de onde responde por Cururupu (MA). Em suas pre-
gações costumava relembrar-se, com emoção, do dia 
em que, menino com 11 anos, a sua mãe Marcelina, de 
madrugada e com uma lamparina na mão, iluminava 
a beira do porto do Coroatá, em Guimarães, para que 
ele subisse em um barco à vela com destino à São Luís 
a fim estudar e tornar-se seminarista.

Durante o tempo em que foi vigário da paróquia de 
Guimarães, fundou uma escola de música sob a direção 
do professor José Alípio de Moraes Filho (pai do escritor 
Jomar Moraes).

Mais tarde, como vigário da paróquia do município 
de Coroatá, às margens do rio Itapecuru, desenvolve 
expressivo trabalho apostólico, fundando escolas nos 
municípios de Timbiras e Pirapemas. De Coroatá é trans-
ferido para São Luís. Naquele mesmo ano, recebeu do 
Papa Paulo VI o título de monsenhor da Igreja Católica.

Em 1967 é nomeado vigário geral da Arquidiocese 
de São Luís e capelão do Colégio Santa Teresa. Comu-
nicador sacro, ficou à frente da Rádio Educadora do 
Maranhão onde apresenta durante mais de 10 anos, às 
18h, a “Ave Maria” e o programa radiofônico “Uma Can-
ção Para Você”, no qual  seria um dos mais entusiastas 
divulgadores do “descobrimento” da obra da escritora 
Maria Firmina dos Reis, pelo escritor Nascimento Mo-
raes Filho, no ano de 1975.

Ainda em sua terra natal fundou a Organização As-
sistencial Vimaranense (ORAVI) com o serviço de al-
to-falante “Voz Oravi”. Também foi fundador do Posto 
Médico Bom Samaritano.

O vimarense Benedito Coelho Estrela é o autor do 
Hino a São José, cantado nas procissões há 80 anos em 
Guimarães. O então padre Estrela – depois monsenhor 
– compôs o Hino a São José quando era vigário da pa-
róquia de Guimarães, em 1936, ano em que organizou, 
pela primeira vez, os festejos do padroeiro da cidade.

Nos trechos do hino clamava pela terra que tanto 
amava: “Esta terra que Deus abençoa, vos consagra os 
filhos que tem e vos pede com grande fervor: coroai-vos 
com os loiros do bem”.

Monsenhor Estrela faleceu no dia 19 de março de 
1991, Dia de São José, em São Luís. ■

Serviço
Para mais informações acerca da programação do evento, 
entre em contato com Marileide Azevedo, membro da co-
missão organizadora: (98) 98139-0624

ASSEMBLEIA DOS DIÁCONOS PERMANENTES

21º Assembleia Regional dos Diáconos Permanentes 
elege novos membros, discute sobre a proposta Sinodal 
e a unidade diaconal em tempos de pandemia
Da redação

Durante três dias, o tema 
“A Proposta Sinodal e a Uni-
dade Diaconal em tempos de 
pandemia” foi discutido por 
48 diáconos permanentes - re-
presentantes de oito das doze 
dioceses do Maranhão (Coro-
atá, Bacabal, Caxias, Grajaú, 
Pinheiro, São Luís, Viana e Zé 
Doca) - e durante a Assembleia 
Geral, presidida pelo diáco-
no José Carlos de Miranda, 
também ocorreu a eleição 
da nova comissão do Regio-
nal Nordeste V dos diáconos 
permanentes.

A reunião abordou a pan-
demia global na qual a Igreja 
está inserida. “Muitos diáco-
nos tiveram perdas, sentiram 
a ausência da eucaristia, dos 
momentos celebrativos. De 
estar junto com o povo”, re-
lata o diácono e presidente da 
Comissão da Regional dos Di-
áconos Permanentes do Nor-
deste V, George Castro, sobre 
as consequências da Covid-19 
na rotina religiosa. Cleonice 
Camêlo, membro da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (Cohab) e esposa do diácono Francisco Camêlo, re-
lata também que, no período alto da pandemia, teve amigos 
doentes.

No encontro, assim como Cleonice, também estiveram 
presentes as esposas de outros diáconos, que assumiram a 
preparação litúrgica da celebração. George explica que, além 
da assembleia direcionada aos diáconos, as esposas também 

tiveram seus momentos de 
formação, pois a família é es-
sencial para o ministério do 
diaconato permanente. “A ex-
periência da assembleia des-
te ano foi maravilhosa! Par-
tilhamos as nossas saudades 
e experiências. Fiquei muito 
feliz com o retorno das nos-
sas atividades, pois estava com 
saudade das nossas missas, das 
atividades na Igreja e do conví-
vio com os irmãos e irmãos”, 
finaliza Cleonice Camêlo. 

A assembleia foi tanto for-
mativa quanto eletiva, ou seja, 
contribuiu para a formação 
dos diáconos presentes e tam-
bém elegeu a nova comissão 
regional, que permanece com 
o mesmo número de membros 
da comissão anterior. “O en-
contro não foi só de eleição, 
mas também de espirituali-
dade e formativo”, explicou 
José de Ribamar Castro, diá-
cono permanente da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória e São 
Judas Tadeu.

O encontro começou a ser organizado desde janeiro deste 
ano pela comissão responsável que se reuniu para elaborar 
questões como tema, palestrantes, estrutura, etc. Além da 
presença dos diáconos e suas esposas, a reunião contou com 
a participação do Arcebispo de São Luís, dom Gilberto Pas-
tana. A 21º Assembleia Regional dos Diáconos Permanentes 
ocorreu entre os dias 8e 10 de julho, na casa de retiro Oásis 
(Anil) em São Luís (MA). ■

“Muitos diáconos tiveram perdas, 
sentiram a ausência da eucaristia, dos 

momentos celebrativos. 
De estar junto com o povo” 

diácono George Castro.

Da esquerda para a direita: diácono Thiago Ribeiro, 
1º secretário (diocese de Bacabal, MA); diácono José 
Givanildo da Silva, 1º tesoureiro (dioocese de Caxias, MA); 
dom Sebastião Bandeira, bispo da diocese de Coroatá 
e referencial para os diáconos do Regional 5; diácono 
George Castro, presidente (arquidiocese de São Luís); 
diácono José Armando Gomes, 2º tesoureiro (arquidiocese 
de Caxias, MA); e diácono Pedro Nunes, 2º secretário 
(arquidiocese de São Luís, MA). Foto: Leandro Santos

Monsenhor Estrela. 
Foto: www.vimarense.com.br
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“Já ouvi muitas pessoas dizendo que depressão é coisa de gente 
desocupada, que não há nada realmente sério com que se preocupar. 
Gente que pode se dar ao luxo de se entregar diante da primeira 
dificuldade que encontra pelo caminho. Posso garantir que não 
é nada disso. Quem pensa dessa maneira está muito enganado. 
Depressão é um mal que pode atingir qualquer um, seja rico ou 
pobre, jovem ou idoso”.

O trecho acima é do livro Philia: derrote a depressão, o medo 
e outros problemas aplicando o Philia no seu dia a dia, do Padre 
Marcelo Rossi, publicado pela editora Principium, em 2015. 
O religioso teve depressão e anorexia no ano de 2013 e neste 
livro, cujo termo Philia significa amor fraterno, ele relata a 
cura deste que é chamado o mal do século.

O padre Marcelo é um exemplo, como ele mesmo relata 
em seu livro, de que a depressão, ansiedade e transtornos 
psíquicos podem atingir qualquer pessoa, inclusive aqueles 
que cuidam de outras pessoas, como profissionais de saúde, 
terapeutas, bombeiros e até religiosos iguais a ele.

De acordo com o psiquiatra Ruy Palhano, é imprescindí-
vel que todos os profissionais que executam a atividade de 
promover saúde mental em outras pessoas, também tenham 
cuidado com sua própria saúde, de outra forma, essa prática 
será confundida e certamente não se obterá o que se pretende.

“É necessário que todos os profissionais que 
executem atividade de promover saúde mental, 

tenham saúde mental”, 
Ruy Palhano, psiquiatra. 

O psicólogo Rodrigo Soares Pereira vive diariamente a ta-
refa de dar suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade e 
conta que é importante sempre considerar que aquela é a dor 
do outro. Mas ele revela que já se preocupou excessivamente 
com as pessoas atendidas, o que trouxe consequências para sua 
saúde. “Notei há alguns meses em meus atendimentos que, no 
anseio de ajudar, solucionar e dar conta das demandas, estava 
tendo retrabalho e me preocupando excessivamente com as 
famílias acompanhadas. Isso abriu margem para a intensi-
ficação da ansiedade e certo esgotamento”, conta Rodrigo.

Segundo Ruy Palhano, a saúde mental é um epifenômeno, 
o que significa que o desenvolvimento do que é tipicamente 
entendido como saúde mental só pode chegar a esse patamar 
pela coexistência de outros fatores pré-existentes que atuam 
cooperativa e simultaneamente para chegar a essa condição. 
“Não é uma condição que nasce abruptamente, você vai de-
senvolvendo a sua saúde mental como todas as outras dimen-
sões da nossa saúde. Você vai promovendo a saúde mental 
da mesma forma, ou semelhantemente, que você promove 
a saúde cardiovascular, renal, endócrina, gastrointestinal e 
assim por diante”, explica o psiquiatra.

No caso de Rodrigo, uma readaptação em sua rotina foi 
necessária. “Minha melhora só se tornou possível diante da 
redução de carga horária, melhoria em outras condições de 
trabalho, reorganização do tempo, reconhecimento da im-
portância de momentos de lazer e busca de ajuda profissional. 
Aprendi que estava abrindo mão de minhas próprias questões 
e necessidades para me doar ao outro, trazendo consequências 
sutis das quais só me conscientizei ao desenvolver alergias e 
crises ansiosas”, pontuou.

Quando o foco está na promoção de saúde mental no con-
texto da pandemia da Covid-19, a questão da autopromoção 
da saúde levantada pelo psicólogo Ruy Palhano muitas vezes 
fica sem resposta devido à sobrecarga imposta aos que tra-
balham na área da saúde. 

Mas foi a partir das altas demandas de atendimentos que 
se pôde enxergar, de forma mais clara, a necessidade de 

cuidar da saúde desse profissional que cuida do outro. E isso 
foi constatado em números.

Um grupo de pesquisadores da área de psiquiatria da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Brasília e do Hospital 
Universitário de Brasília (HUB) desenvolveu um estudo para 
analisar o impacto do trabalho de enfrentamento à Covid-19 
na saúde mental dos profissionais da saúde. Os resultados 
mostram que 25% dos profissionais afirmaram ter cogitado 
trocar de especialidade devido à ansiedade. Entre os sinto-
mas de ansiedade, os mais detectados foram incapacidade de 
relaxar, medo de que aconteça o pior e nervosismo, constata-
dos de forma moderada em 41,7%. Dos pesquisados, 83,3% 
afirmaram que a qualidade geral do sono esteve prejudicada 
e 75% apresentaram sonolência diurna.

No auge da pandemia da Covid-19, profissionais 
da área da saúde sofreram com a sobrecarga de 

trabalho imposta. Foto: Cedric Fauntleroy (Pexels)

O enfermeiro com especialização em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), Rayann Mendes, conta o sentimento 
de incertezas que teve no pico da pandemia. Ele lembra da 
sobrecarga de trabalho enfrentada e do medo de ver tantos 
colegas afastados contaminados com o vírus. “Atendemos 
um número muito grande de pacientes naquele momento 
e os profissionais também começaram a ser infectados e 
tiveram que se afastar, resultando na redução do quadro de 
profissionais”, relata. O enfermeiro menciona que trabalhou 
na UTI/Covid e presenciou muitos óbitos - vários ao mesmo 
dia - e aquilo o afetou psicologicamente. “A gente estava ali, 
frente a uma doença que todo dia matava muitas pessoas, com 
uma sobrecarga de trabalho muito grande e com o medo pre-
sente de ser mais uma vítima do vírus. Ficamos com a saúde 
mental muito debilitada porque era um conjunto de fatores, 
pois havia o esforço físico para atender todas as demandas e 

adoecemos mentalmente, muito devido ao medo”, relembra.
Rayann recorreu a vários artifícios para melhorar sua 

saúde mental. “Separei um tempo para mim. Nas folgas, 
tirava o foco do trabalho, saía para fazer um lanche, escutar 
música. Também recorri ao atendimento psicológico, pois 
não era fácil olhar as pessoas morrendo todos os dias por cau-
sa do coronavírus sem ter o que fazer”, relata o enfermeiro.

A IGREJA OLHANDO PARA DENTRO

A partir do questionamento “quem cuida dos cuidadores?”, 
a Comissão Regional dos Presbíteros, do Regional Nordeste 
V, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), rea-
lizou de 4 a 7 de julho, na casa de retiro Oásis, em São Luís, o 
encontro “Padres e sofrimento psíquico”. O evento reuniu 53 
padres e contou com a presença de dom Sebastião Bandeira, 
bispo de Coroatá (MA) e dom Gilberto Pastana, arcebispo de 
São Luís do Maranhão.

Para o padre Ivanildo Barros, da Paróquia São João Batista 
do Vinhais Velho e representante dos padres na Arquidiocese 
de São Luís, o encontro foi muito propício e fecundo para a 
autoanálise. “Pudemos parar, olhar para o retrovisor e ver 
como está nossa saúde, não só psíquica, mas integral. Assim, 
podemos entender que, quanto mais saudáveis estivermos, 
melhor, com mais alegria e com mais eficácia será também 
o desempenho do exercício do nosso ministério”, afirmou.

“O encontro foi importante porque deu para 
parar e perceber que somos homens, com nossas 
fragilidades e nossas potencialidades, cuidamos 

dos outros, mas assim como os outros, nós 
necessitamos de cuidados também”, 

padre Ivanildo Barros sobre a Assembleia dos Presbíteros.

O padre ainda destaca a preocupação da Igreja na aborda-
gem de um tema tão relevante em um encontro, cuja intenção 
é investir na saúde dos religiosos. “Nós somos cuidadores. 
Somos padres, presbíteros das Igrejas em tempo integral. 
Cuidamos de todo mundo e este encontro foi importante 
porque deu para parar e perceber que somos homens, com 
nossas fragilidades e potencialidades, cuidamos dos outros, 
mas assim como os outros, também necessitamos de cuida-
dos”, disse padre Ivanildo.

Na ocasião do encontro, o doutor em psicanálise e es-
critor mineiro, William Castilho, que é psicólogo clínico e 
referência nacional em pesquisa sobre o tema da saúde psí-
quica de ministros ordenados e religiosos, ministrou curso 
para os presbíteros e trabalhou os temas de seus dois livros: 
Sofrimento psíquico dos presbíteros - Dor institucional e Os sete 
pecados capitais à luz da psicanálise.

“Os afetos são vividos intensamente durante o 
cuidado, isso traz desgaste cumulativo e natural 

das pessoas”, 
William Castilho, escritor.

De acordo com Castilho, alguns profissionais, tais como 
médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, padres, 
religiosos, dentre outros, além de exercerem a profissão há um 
envolvimento dos afetos no momento em que eles exercem 
essas atividades. Ele explica que os afetos são vividos inten-
samente durante o cuidado, trazendo o desgaste cumulativo 
e natural das pessoas que dedicam sua vida, tempo e atenção 
acolhendo a dor dos outros e absorvendo naturalmente nesse 

A importância do autocuidado diário 
para a manutenção da saúde mental 

de quem lida com a vida do outro
Boa alimentação, atividade física e fé são fatores 

fundamentais para o equilíbrio emocional
Da redação
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cuidado. “O que a gente percebe é que gradativamente esse 
tipo de cuidado produz tristeza, apatia e até depressão das 
pessoas que cuidam, mas, e quem é que cuida deles? Muitas 
vezes essas pessoas não são bem cuidadas. Por isso, a inten-
ção do curso foi discutir que essas pessoas também podem 
adoecer e elas precisam ficar atentas para que esse processo 
não se agrave”, alerta o especialista.

Willian Castilho afirma que, muitas vezes, cuidar leva as 
pessoas a sofrerem e orienta que elas precisam estar atentas. 
Uma vez tendo consciência da situação, elas devem procurar 
ajuda tanto na área da espiritualidade quanto na psicote-
rapia. Quanto aos sintomas, ele aponta que geralmente as 
pessoas começam a ter tristeza, apatia e apresentar adicções 
(compulsão ou dependência psicológica), tais como internet, 
álcool, comer excessivamente ou ficar sonolento durante 
o dia. Tudo isso pode revelar que a pessoa está perdendo a 
alegria e força. Neste caso, é importante ler esses sinais e a 
partir da leitura procurar ajuda.

PODE ACONTECER COM QUALQUER UM

O psiquiatra Ruy Palhano afirma que todos os seres huma-
nos, independente do que fazem na vida e outros indicadores 
epidemiológicos importantes, todos, sem exceção, podem ser 
acometidos de depressão na vida. “Estima-se que, em torno 
de 60% da população, em qualquer idade na vida, pode ter 
uma depressão. Então, indistintamente daquilo que nós fa-
zemos, podemos desenvolver um processo depressivo e a fé, 
evidentemente, é um elemento absolutamente importante e 
indispensável para que uma pessoa que venha a ser acometida 
de depressão, possa ser utilizada para minimizar, dirimir, os 
efeitos dessa doença. Mas a gente não pode deixar de consi-
derar que quando nós falamos de depressão, nós estamos 
falando de uma enfermidade”, afirma.

O médico destaca a fé como um recurso absolutamente 
natural e que pode minimizar os impactos negativos dessas 
doenças psíquicas. “Existem hoje em dia, centenas de estu-
dos mostrando que pessoas que têm fé em Deus, tem muito 
mais possibilidade de diminuir esse sofrimento por meio 
da fé cristã, do que aqueles que são incrédulos, e isso agrava 
mais ainda a situação”, diz. Ruy Palhano alerta que não é o 
fato de a pessoa ter fé ou ser um profissional que trabalhe 

com a religiosidade, que não possa desenvolver um quadro 
depressivo.

No livro do padre Marcelo Rossi, citado no começo do 
texto, ele faz um comparativo entre o medo que impulsiona 
e aquele que paralisa, que é doentio, e também coloca a fé 
como elemento importante de cura. “Quando nos falta co-
ragem para enfrentar as dificuldades que surgem em nosso 
caminho, devemos nos lembrar do Philia do Senhor. É hora 
de abrir o Evangelho e nos banhar no amor fraterno de Suas 
palavras. Deus está sempre pronto para nos amparar e nos 
fortalecer” (pág. 25).

O MUNDO EM COLAPSO

Vários fatores colaboraram para a ampliação da ocorrên-
cia de problemas psiquiátricos e de saúde mental no mundo 
contemporâneo e nesses dois últimos anos, a humanidade 
foi pega de surpresa, pois estava despreparada para enfrentar 
uma pandemia sob quaisquer aspectos.

De acordo com Ruy Palhano, as perdas, ocasionadas por 
quase 20 milhões de mortes diretas pelo coronavírus, foi um 
fator que agravou muito a ocorrência de depressão na popu-
lação em geral. “As privações nas escolas. As privações de ir 
e vir, recomendadas pela Vigilância Sanitária, foram todas 
as situações que nos pegaram de surpresa, nos gerando pro-
blemas e fatalmente os problemas gerados pela pandemia na 
perspectiva da saúde mental e da psiquiatria irão se prorrogar 
por muitos e muitos anos”, comenta.

Diante desse cenário de fragilidade mundial, o padre Iva-
nildo Barros acredita que a ideia de família vivida na Igreja 
fortalece a todos. “Nesse momento é importante trabalhar 
em nós a nossa saúde psíquica, corporal e vislumbrarmos 
uma pastoral presbiteral que cuida de fato dos padres, que 
suscita no coração dos presbíteros a certeza de que nós faze-
mos parte de uma família, do presbitério”, afirma. O padre 
defende que esses laços fortalecem o espírito de pertença e 
que é necessário cultivar a fraternidade com o apoio uns dos 
outros. “É necessário nos amar e confiar cada vez mais. O 
presbitério deve ser um espaço sagrado de relações profundas 
e verdadeiras entre os padres e para isso há uma necessidade 
gigantesca de que a gente possa fortalecer esses laços de ami-
zade, fraternidade e da confiança”, afirma padre Ivanildo. ■
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As capitais com maiores incidências,
por gênero, foram:

Mulheres Homens

* Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (2021), do 
Ministério da Saúde.

Pesquisa Vigitel* indica que 11,3% das 
pessoas nas capitais brasileiras relatam 
ter sido diagnosticadas com depressão.

Segundo o IBGE (2019), 5,4% dos maranhenses de 18 
anos ou mais sofrem de depressão. Isto representa 
263 mil pessoas.

Saúde mental
no Brasil

NO MARANHÃO

dos relatos
por homens

contra

1º
2º
3º

das mulheres
relataram o

quadro

das mulheres dos homens

Outro dado é que a venda de antidepressivos cresceu  
em 27% durante a pandemia, superando a média 
nacional, que foi de 17% em 2020. Os dados são do 
relatório do Conselho Nacional de Farmácias. 

Missa realizada na ocasião do Encontro de Presbíteros na Paróquia São Cristóvão. 
Foto: Assessoria do Conselho dos Presbíteros Regional NE5

Palestra de William Castilho, no Encontro de Presbíteros. 
Foto: Assessoria do Conselho dos Presbíteros Regional NE5

Saúde mental no mundo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, no mês 

de junho, a maior revisão sobre a saúde mental mundial 
desde a virada do século. O levantamento revela que qua-
se 1 bilhão de pessoas viviam com transtorno mental em 
2019, sendo 14% adolescentes.

O estudo pontua que as ameaças para a saúde mental 
da população vão da desigualdade social, pandemia de Co-
vid-19, guerra até a crise climática. Para se ter uma ideia, 
a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% no 
primeiro ano da pandemia.

Outros dados:
O suicídio é responsável por mais de uma em cada 100 mortes e 58% ocorreram 

antes dos 50 anos. E o abuso sexual infantil e vitimização por bullying foram aponta-
das como as principais causas da depressão.

Em todos os países, são as pessoas mais pobres e desfavorecidas que correm maior 
risco de problemas de saúde mental e que também são as menos propensas a receber 
serviços adequados.

O relatório chama todos os países a acelerarem a implementação do Plano de Ação 
Integral de Saúde Mental 2013–2030.

Fonte: Organização Pan Americana de Saúde (Opas). Foto: Adobe Stock

A depressão é uma doença do humor. Ruy Palhano lista algumas orientações 
para que a pessoa desenvolva um processo de saúde mental:

Orientações para
uma vida saudável
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8 | O CARPINTEIRO — SANTUáRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

PALAVRA DO REITOR

São José de Ribamar:
Guardião da Comunhão 
e Protetor da Missão
Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

Estimados paroquianos e devotos, este tema quer 
destacar a importância da sinodalidade na vida e na 
missão da Igreja. A sinodalidade é a igual responsa-
bilidade de todos no serviço de evangelização e em 
todas as atividades pastorais. Os ministros ordenados, 
os leigos e os religiosos são igualmente responsáveis 
pela implantação do Reino de Deus neste mundo. 

A festa de São José de Ribamar se apresenta como 
tempo oportuno de evangelização e de oração, de 
reflexão e de fé. Se Deus quiser, este ano, já com a 
pandemia bem atenuada, poderemos realizar todas 
as romarias e procissões que compõem o nosso gran-
dioso festejo. Todos os dias teremos santas missas 
em diversos horários, bênçãos e consagrações. Todo 
o mês de setembro será a festa do padroeiro do 
Maranhão, São José de Ribamar!

Festejo no Santuário em 2021. 
Foto: Ribamar Carvalho

No dia 31 de agosto (quarta-feira), preparando 
a grande festa, representantes de todos os grupos e 
equipes farão a lavagem da Igreja-Santuário e haverá 
a coletiva de imprensa. Nesse dia, destaca-se a atuação 
de todas as equipes na escolha da data, do tema e na 
organização conjunta do nosso festejo. 

No dia 1 de setembro (quinta-feira) – aniversário 
de dedicação do altar – será a abertura da festa com 
romaria saindo às 5h da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, no Moropóia; 

Dia 9/09 (sexta-feira): aniversário de criação do 
Santuário;

Dia 19/09 (segunda-feira): dia do padroeiro do 
Maranhão, dia dedicado ao nosso santo. Nesse dia, 
teremos convidados importantes: todos os homens 
e mulheres que portam o nome de “José” e de “Ri-
bamar”, haverá santa missa, às 19h.

De 16/09 a 24/09: novenário completo com várias 
missas durante os dias e à noite. 

No dia 17/09 (sábado): Grande Romaria - Ca-
minho de São José de Ribamar, com concentração e 
missa de abertura, às 19h, na Igreja de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, na Cohab.

No dia 25/09 (domingo): grande encerramento 
com várias missas ao longo do dia e procissão de en-
cerramento, às 16h, seguida de missa campal.

Todos os finais de semana do mês (sábados e do-
mingos), teremos procissões durante o dia e à noite, 
missas às 19h. Tudo isso, para louvar o nosso Deus 
através da memória do seu grande servo, São José.

Para realizarmos um bom festejo, contamos com 
a sua presença participativa e com as suas orações. 
As suas doações são também muito importantes para 
custear os gastos do nosso querido festejo.

Venham! Participem! São José de Ribamar convida 
vocês e seus familiares! ■

Faça sua doação
Pix: (98) 988930158

22 19h
JULHO MISSA

FESTEJO

Paróquia
Sant’Ana,
Angelim

SEXTA

31 17h
JULHO MISSA

FESTEJO

Paróquia
Sagrado Coração

de Jesus,
Bequimão

domingo

06 19h
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Paróquia
Santa Clara de 

Assis,
Santa Clara

sábado

13 19h
AGOSTO MISSA

FESTEJO DE SÃO BENEDITO

Paróquia
Nossa Senhora do 

Rosário e São 
Benedito,

Rosário (MA)

SÁBADO

19 19h
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Comunidade
São Roque,

Lira

SEXTA

20 17h30
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Santuário
Nossa Senhora

de Nazaré,
Cohatrac

sábado

21 19h30
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Paróquia
São Pedro Apóstolo,

Raposa (MA)

DOMINGO

27 17h30
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Santuário
Nossa Senhora
da Conceição,
Monte Castelo

SÁBADO

28 12h
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Santuário São 
Raimundo Nonato 

dos Mulundus,
Vargem Grande (MA)

DOMINGO

29 19h
AGOSTO MISSA

FESTEJO

Paróquia
Nossa Senhora
da Natividade,

Urbano Santos (MA)

SEGUNDA

16 19h
SETEMBRO MISSA

FESTEJO

Paróquia
São Mateus,

São Mateus (MA)

SEXTA

30 19h
SETEMBRO MISSA

FESTEJO

Paróquia
Santa Terezinha,

Bacabal (MA)

SEXTA

01 16h
OUTUBRO PROCISSÃO

E MISSA

FESTEJO

Paróquia
Santa Terezinha,

Bacabal (MA)

SÁBADO

12 16h
OUTUBRO PROCISSÃO

E MISSA

FESTEJO

Paróquia
Imaculada Conceicão 
da Bem-Aventurada 

Virgem,
Bacabeira (MA)

QUARTA

PROGRAMAÇÃO DO GRANDE FESTEJO DO PADROEIRO DO MARANHÃO

Data Horário Atividade Local

1.09 (qui)  

 5h Romaria da Alvorada Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus (concentração)

 6h Missa da Alvorada Praça do Santuário

 15h Missa Ação de Graças pelo Aniversário de 
Dedicação do Altar do Santuário Santuário

4.09 (dom)  16h Romaria do Terço dos Homens, seguida de 
missa no Santuário Praça São José dos Índios

6.09 (ter)  15h Missa da Saúde Santuário

9.09 (sex)  15h Missa Ação de Graças pelo Aniversário de 
Criação do Santuário Santuário

10.09 (sáb)  15h Romaria das Crianças, seguida de missa no 
Ginásio do Patronato Praça São Benedito

11.09 (dom)  16h Romaria da Juventude, seguida de missa no 
Santuário Praça São José dos Índios

13.09 (ter)  15h Missa da Saúde Santuário

16.09 (sex)  19h Missa de Abertura da Novena (Dia 1) Praça do Santuário

17.09 (sáb) 

 6h Missa de Envio da Imagem Peregrina para a 
Igreja N. S. Perpétuo Socorro, Cohab Santuário

 7h Carreata de Envio da Imagem Peregrina para a 
Igreja N. S. Perpétuo Socorro, Cohab Santuário → Cohab

 19h Missa de Envio da Grande Romaria Caminho de 
São José, Cohab 

Igreja N. S. Perpétuo Socorro, 
Cohab

 19h Missa com Novena (Dia 2) Praça do Santuário

17 para 
18.09 

22h; 0h; 
2h e 4h Missas durante a madrugada Santuário

18.09 (dom) 
 4h Missa de Acolhida da Grande Romaria Caminho 

de São José Praça do Santuário

 19h Missa com Novena (Dia 3) Praça do Santuário

19.09 (seg)  

 12h Missa Votiva a São José de Ribamar, Padroeiro 
do Maranhão Santuário

 18h Romaria da Luz, do Padroeiro do Maranhão Santuário

 19h Missa com Novena (Dia 4) Praça do Santuário

20.09 (ter) 
 15h Missa da Saúde Santuário

 19h Missa com Novena (Dia 5) Praça do Santuário

21.09 (qua)  19h Missa com Novena (Dia 6) Praça do Santuário

22.09 (qui)  19h Missa com Novena (Dia 7) Praça do Santuário

23.09 (sex)  19h Missa com Novena (Dia 8) Praça do Santuário

24.09 (sáb) 
 15h Romaria Marítima, seguida de missa no 

Santuário Capela São Pedro, Porto do Vieira

 19h Missa com Novena (Dia 9) Praça do Santuário

25.09 (dom) 
 16h Romaria de Encerramento do Festejo Avenida Principal

 17h30 Missa de Encerramento do Festejo Praça do Santuário

Missas 1 a 15: 9h, 11h, 15h, 17h e 19h.
Missas 16 a 24: 6h, 9h, 11h, 15h, 17h e 19h
Missas de Encerramento 25 (domingo):  6h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h30
Batizados: aos sábados, 10h.
Quermesses: após as missas das 19h
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Entrevista

Dom Gilberto Pastana fala ao Jornal do Maranhão sobre as 
atividades do Sínodo realizadas na Arquidiocese de São Luís 

A primeira fase do processo sinodal na Arquidiocese 
de São Luís foi concluída e o arcebispo dom Gilberto 
Pastana, em entrevista ao Jornal do Maranhão, contou 
como foi o processo e as expectativas acerca do Sínodo 
dos bispos que ocorrerá em 2023.

Jornal do Maranhão: O Papa Francisco convocou a 
Igreja para se preparar para o Sínodo 2021-2023. 
Qual a importância desse processo para toda Igreja?

Dom Gilberto Pastana: Essa é a primeira vez que 
o povo de Deus está sendo chamado a participar 
de um Sínodo dos bispos e nesse chamamento es-
tão incluídas também aquelas pessoas que nós não 
costumamos ouvir. Portanto, a importância desse 
processo é justamente a facilidade e amplitude de 
atingir a todos que são membros do povo de Deus 
no processo de escuta, para ouvir os de dentro e os 
de fora, os que participam e os que não participam. 
Todos foram convidados a se manifestarem aqui na 
Arquidiocese e enviar suas reflexões, preocupações, 
alegrias e dores para o processo de escuta sinodal.

São várias as fases que a Igreja irá percorrer no ca-
minho sinodal. Como foi o início dessa preparação 
na Arquidiocese?

A primeira fase do processo é na base, ou seja, nas 
dioceses. Processo de escuta do povo de Deus. To-
dos devem se tornar sujeitos de discernimento, por-
que este Sínodo é um verdadeiro kairós, um tempo 
oportuno. Depois de um ano e meio de isolamento 
com as igrejas fechadas, qual seria o melhor mo-
mento para o espírito de Deus na vida das pessoas?

Então, essa primeira fase é chamada de diocesana. 
Todas as paróquias e comunidades do Brasil são ou-
vidas. Passada essa primeira fase, é realizado o apa-
nhado de todas as respostas das escutas sinodais 
realizadas pelas dioceses, às quais serão unidas em 
só documento pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil - CNBB. Esse documento será incluído nos 
documentos dos países da América Latina, fazendo 
um só relatório latinoamericano, que será enviado 
para o Sínodo dos Bispos em 2023.

Qual a fase que está atualmente?

Nós concluímos a primeira fase que é a escuta 
do povo de Deus nas paróquias e comunidades. In-
clusive, dia 31 de julho realizamos a celebração do 
acolhimento do resultado e conclusão do processo 
sinodal em nossa Arquidiocese, na Catedral, às 10h. 
Esse relatório foi enviado para CNBB, e é o fruto das 
reflexões e inspirações de tantos encontros que 
ocorreram.

De acordo com a sua experiência de pastoreio, a Ar-
quidiocese de São Luís acolheu o processo sinodal?

A Arquidiocese de São Luís já tem um histórico de 
Igreja sinodal, de comunhão e participação, afinal, a 
nossa Arquidiocese tem como base as comunidades 

eclesiais de base. Ela já sediou o encontro interecle-
sial das comunidades eclesiais e  outros vários en-
contros a nível regional e nacional. Sendo assim, não 
houve grandes dificuldades, porque as pessoas têm 
o costume de participarem.

O problema, sem dúvida, é por termos saído de 
uma pandemia. Então, algumas pessoas ainda sen-
tem receio de participar e outras, embora estejam 
retornando, não querem assumir as lideranças e fun-
ções que exerciam.

Mas de modo geral, o processo se desenvolveu 
com uma participação muito boa, principalmente 
com as lideranças instituídas, que foram os respon-
sáveis pelo acontecimento dos encontros. 

Como se deu a conscientização da Igreja local para a 
participação desse processo? 

A Igreja tem alguns organismos que oferecem a 
possibilidade de preparar os fiéis. Por exemplo, a ní-
vel pastoral, existem os conselhos paroquiais e pas-
torais e a nível administrativo, tem-se os conselhos 
econômicos, que auxiliam o pároco nas diversas ati-
vidades das paróquias e comunidades.

Em relação a conscientização, tivemos pouco tem-
po e devido o cenário de pandemia, conscientizamos 
o povo de Deus através das pastorais e pelos meios 
de comunicação social. 

Com as fases já realizadas, na sua avaliação qual o 
maior legado já perceptível para a nossa Igreja local?

O maior legado, sem dúvida, é o crescimento de 
forma qualitativa e quantitativa do povo de Deus. 
Nesse processo se desenvolveu o hábito sinodal, ou 
seja, o hábito de caminhar junto, acolher, de parti-
cipar e viver a comunhão direcionada para missão. 
Esse hábito de participação sinodal cria homens e 
mulheres que defendem a vida, que tem o senso crí-
tico e que se empenham na evangelização.

Eu penso que é esse o legado que irá ficar. Não é 
o crescimento apenas de uma liderança que arrasta 
uma multidão, mas é o crescimento dessa multidão, 
do povo de Deus e de toda a comunidade. É o conjun-
to que cresce e que toma consciência da sua voca-
ção e da sua missão. 

O Sínodo irá acontecer em 2023 e com ele sempre 
surgem inúmeras expectativas tanto dos fiéis quan-
to dos presbíteros e religiosos. Conte para o JM quais 
são as suas expectativas para o final desse processo 
e a Assembleia do Sínodo dos Bispos?

São muitas as expectativas! Acredito que algumas 
das sugestões de crescimento da Igreja eu penso 
que elas serão continentais. Por exemplo, a Igreja da 
Alemanha tem demandas e necessidades que são 
diferentes das nossas.

Sem dúvida, uma das maiores dificuldades daqui 
é a formação das lideranças e a purificação do cris-
tianismo. Tem muita gente falando “Jesus”, mas não 
é o Jesus da Bíblia. Tem muita gente que diz crer em 
Deus, mas está a favor de armas para a população. 
Tem muita gente que crê em Deus, mas faz exclusão 
das pessoas, dos negros, dos índios. Porém, isso não 
é cristianismo. O cristianismo é amor. É amar o outro 
e amar a Deus, que são duas realidades indissociá-
veis.

Por isso que eu penso que as necessidades serão 
regionalizadas. Haverá discussão, sem dúvida nenhu-
ma, em relação às diaconisas, o retorno de padres 
casados para o exercício do ministério, a ordenação 
de mulheres etc. E por vezes, essas discussões são 
muito mais fortes em alguns continentes, e outros, 
nem tanto. Por exemplo, aqui no Brasil houve mui-
tos padres que deixaram o sacerdócio por conta do 
celibato e os que estão engajados nas comunidades, 
podem contribuir auxiliando na evangelização.

Será um leque muito rico da presença do Espírito 
de Deus que pede à Igreja que responda a essas ne-
cessidades. ■

PALAVRA DO PAPA

Proximidade para quem 
sofre estresse e depressão

Professor Mário Cella

Num vídeo do Papa, publicado recentemente, 
Francisco confia a toda Igreja Católica, por meio 
da Rede Mundial de Oração do Papa, chamar a 
atenção para o estresse e a depressão que afetam 
muitas pessoas. Consciente de que pessoas de 
todo o mundo vivem períodos de forte esgota-
mento mental, emocional e afetivo (em várias 
formas e graus), o Papa pede que elas recebam 
apoio adequado, a nossa oração, e que não se es-
queçam da proximidade de Jesus.

O Papa Francisco explica que, em muitos casos, 
“a tristeza, a apatia, o cansaço espiritual 
acabam dominando a vida das pessoas, que 
estão sobrecarregadas com o ritmo de vida 
atual”.

A pandemia da Covid-19, que matou milhões 
de pessoas, também testou a resiliência mental 
e emocional de inúmeras pessoas e afetou seu 
equilíbrio psicológico. Muitas vezes, gerou situ-
ações reais de angústia e desespero. Em conso-
nância com esta realidade, o Santo Padre pede 
“para estar próximos dos que estão exaustos, 
dos que estão desesperados, sem esperança, 
muitas vezes apenas escutando em silêncio”.

Em especial, o Papa Francisco vem alertar so-
bre a sobrecarga no trabalho e o estresse laboral. 
“Não esqueçamos que, junto com o impres-
cindível acompanhamento psicológico, útil e 
eficaz, as palavras de Jesus também ajudam. 
Vem-me à mente e ao coração: ‘Vinde a mim, 
todos vós que estais cansados e oprimidos, e 
eu vos darei descanso’”, menciona o Santo 
Padre. (Cidade do Vaticano, 3 de novembro de 2021)

Saúde mental é tema de 
discussão em evento promovido 

por Ministério da Saúde  
O Santo Padre, em sua mensagem enviada aos 

profissionais da saúde do Encontro organizado 
pelo Ministério da Saúde da Itália, expressa sua 
estima e a da Igreja aos médicos e profissionais 
de saúde envolvidos nesse delicado campo.

“Cuidar do próximo, de fato, não é só um 
trabalho qualificado, mas uma verdadeira 
missão, que se realiza plenamente quando o 
conhecimento científico encontra a plenitu-
de da humanidade e se traduz em ternura 
que sabe aproximar e se interessar pelos 
outros”, disse.

O desejo do Papa é que o evento suscite na 
sociedade uma renovada sensibilidade para com 
quem sofre com problemas de saúde mental.

“Trata-se também de favorecer a plena 
superação do estigma com que muitas vezes 
foi marcada a doença mental e, em geral, 
fazer prevalecer a cultura da comunidade 
sobre a mentalidade do descarte, segundo 
a qual se presta cuidado e atenção maior a 
quem leva a vantagens produtivas à socie-
dade, esquecendo que quantos sofrem fazem 
resplandecer, em sua existência ferida, a 
beleza irreprimível da dignidade humana”.

“Ao agradecer a vocês e a quantos, em vá-
rios níveis, se empenham em aliviar a dor 
de quem sofre, desejo exprimir meu caloroso 
encorajamento a prosseguir na fecunda via 
do cuidado solidário”, conclui. (Roma - Va-
ticano, 25 de junho de 2021) ■

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

Dom Gilberto Pastana. 
Foto: Talita Dias
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Propaganda eleitoral gratuita, mas nem tanto
Carlos Benalves, professor do Departamento Social da UFMA

Em anos eleitorais, o mês de agosto marca o início da 
propaganda eleitoral. A lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, estabelece que esse tipo de propaganda somente é 
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Mas 
você pode estar se questionando se mesmo antes dessa data 
já estaria sendo veiculada propaganda eleitoral, uma vez 
que é comum a presença dos/das postulantes aos cargos 
eletivos em produções para televisão ou rádio. A 
resposta é não – pelo menos em teoria. 

Existem dois tipos de propagandas 
políticas veiculadas gratuitamente no 
rádio e na televisão: a propaganda 
partidária e a propaganda eleitoral. 
A primeira, como o próprio nome 
sugere, tem por objetivo divulgar 
a ideologia e os projetos do partido 
político, visando novas filiações e 
é veiculada todos os anos, mesmo 
quando não há eleição, mas em anos 
eleitorais fica restrita ao primeiro se-
mestre. Já a propaganda eleitoral tem 
por objetivo influenciar a decisão do elei-
torado em favor de um(a) determinado(a) 
candidato(a). É a propaganda para conquistar 
o seu voto. A exibição desse tipo de propaganda é 
realizada em blocos e também em inserções mais curtas ao 
longo da programação das emissoras. A ordem e o tempo 
de propaganda de cada candidato são definidos no plano 
de mídia elaborado em audiência pública realizada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com representantes dos 
partidos políticos, das federações e das emissoras de rádio 
e televisão.

Um ponto comum a esses dois tipos de propa-
gandas é que ambas são gratuitas. E é importante que assim 
seja, pois, a rigor, essa gratuidade gera equidade entre can-
didatos e grupos políticos com poder econômico diferentes. 
Inclusive, a lei eleitoral veda a veiculação de propaganda 
política paga em emissoras de rádio e televisão (art.44). 

Obviamente, a propaganda é gratuita, mas nem tan-
to. Há um enorme investimento de recursos e os 

custos de comunicação de uma campanha 
política são os mais variados: produção dos 

programas para rádio e TV; confecção 
e distribuição de materiais gráficos; 

montagem e operação de carros de 
som e equipamentos sonoros; cober-
tura fotográfica e videográfica dos 
eventos e agendas dos candidatos; 
monitoramento de mídia; geren-
ciamento de redes sociais digitais, 

entre outras. Por isso, há somas vul-
tuosas de dinheiro – em grande parte, 

dinheiro público proveniente do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha 

e do Fundo Partidário – movimentando a 
indústria da comunicação nesse período.

O fato é que, por mais que possamos questionar o 
montante de recursos gastos em campanhas, a propaganda 
eleitoral é uma ferramenta importante da democracia e nós, 
eleitores e eleitoras, devemos ficar atentos às propostas e 
programas dos candidatos, checar as informações em fontes 
confiáveis e ter um olhar crítico e sensível ao país real, em 
contraponto àquele construído na propaganda eleitoral. ■

Imagem: Andrew Ribalko / Adobe Stock

JANELA TEOLÓGICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Este livro oferece reflexões de 
especialistas sobre o Pacto 
Educativo Global, proposto 

pelo Papa Francisco com 
vistas a uma integração 

de toda a sociedade, numa 
aliança pela educação. A obra 

apresenta as experiências e 
expectativas de educadores 

e educadoras, que trabalham 
em diferentes frentes, 

comprometidos com o viés 
proposto pelo Papa Francisco.

Na Paulinas
São Luís,São Luís,
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é mudar o futuro!

Venha conhecer livros que mostram  
que a educação pode mudar o mundo.

R$ 23,50
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Paulinas Livraria
Rua de Santana, 499 – Centro – São Luís-MA
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ESPAÇO CATEQUESE

A importância do Ministério da Catequese para a comunidade cristã
Graça Lessa, da Comissão Arquidiocesana de Catequese

Cerimônia de Investidura no Ministério da Catequese da 
turma de São José de Ribamar. Foto: Evandro Romeiro

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda 
criatura!” (Mc 16,15).

A instituição do Ministério do Catequista evidencia e 
fortalece a missão dos catequistas, qualificando o processo 
de formação destes que são os discípulos missionários de 
Jesus. Assim como os apóstolos, que atenderam ao chamado 
do Senhor, os catequistas respondem com alegria  ao seu 
chamado para anunciar, propagar e testemunhar a Boa 
Nova através de sua experiência de fé, colocando-se a ser-
viço Dele. É através da catequese que a comunidade cristã 
se consolida, pois, é um espaço de acolhida, diálogo, fra-
ternidade, respeito, confiança e como parte das atividades 
pastorais da Igreja, ela é verdadeiramente um ministério 
que compõe a ação evangelizadora da Igreja e está a serviço 
da Iniciação à Vida Cristã.

Encontramos os primeiros exemplos deste ministério no 
Novo Testamento, como nas cartas de Paulo aos Coríntios e 
aos Gálatas: “Aquele que recebe o ensinamento da Palavra, 
tornem quem o ensina, participante de todos os bens” (Gl 
6,6); na abertura do Evangelho de Lucas (Lc 1, 3-4) e alguns 
chamados como em Marcos (Mc 1,16-20), a experiência de 
Simão Pedro (Lc 5,1-11), entre outros.

O ministério do catequista também foi evidenciado no 
Concílio Vaticano II, que vê a importância do compromis-
so do leigo na ação evangelizadora e outros documentos 
como o Catecismo da Igreja Católica, a Exortação Apostólica 
Catechesi Tradendae do Santo Papa João Paulo II, os vários 
Diretórios de Catequese como o recém publicado Diretório 
para a Catequese, que fala sobre a importância da instrução 
e formação permanente dos fiéis. Temos ainda o Documen-
to de Estudo 97, Documento 107 e a Carta Apostólica Motu 
Proprio Antiquum Ministerium, que reconhece a doação dos 
inúmeros catequistas na transmissão e vivência da fé ins-
tituindo o “Ministério laical de Catequista”, enfatizando a 
importância da formação dos catequistas.

Antes da instituição deste ministério, a Comissão Arqui-
diocesana de Catequese de São Luís, seguindo as orientações 
do Diretório Nacional de Catequese (Doc. 84), planejou e 
implementou, no segundo semestre de 2010, a Escola Ca-
tequética Arquidiocesana com apoio do então Arcebispo de 
São Luís, dom José Belisário e em parceria com o Instituto 
de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA (Faculdade 
Católica). A experiência foi exitosa e, na atualidade, a Escola 
Catequética é ofertada em São Luís e São José de Ribamar.

Iniciativas como essa ratificam a importância do Minis-
tério da Catequese para a comunidade cristã. ■
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PASTORAL BENEFICENTE

Acolhida e Missão
Pastoral Beneficente da Paróquia Santa Paulina leva esperança a moradores em situação de rua
Da redação

A pandemia da Covid-19 atingiu todos os países e já fez 
mais de dez mil vítimas fatais no Maranhão, e continua 
acometendo a população. Uma parcela mais vulnerável 
dos maranhenses, as pessoas em situação de rua, sofre de 
modo mais dramático durante tempos pandêmicos pela 
escassez de acesso a informações, de saneamento básico e 
de equipamentos públicos de qualidade.

O medo e insegurança se instalaram pelas cidades, com 
comércios sendo fechados e as ruas vazias pelo isolamento 
social. Mas e quem não tinha casa para manter o distancia-
mento social? E quem não tinha água e produtos de higiene 
para se limpar e proteger do risco de se infectar? E quem 
dependia de caridade e de doação para se alimentar?

Foi por meio dessas preocupações que um grupo de vo-
luntários, membros da Paróquia Santa Paulina, articula-
ram-se em redes de apoio para tentar suprir a demanda dos 
mais necessitados. “Começamos em abril de 2021, no meio 
da pandemia, a atender esse chamado de ajudar as pesso-
as em situação de rua. Começamos com poucas pessoas, 
membros do Terço dos Homens, e atendemos moradores 
do bairro Cohama (praça da Rua 5, farmácias da região e 
Elevado da Cohama), mas veio a necessidade de navegar em 
águas mais profundas”, conta o coordenador da Pastoral 
Beneficente, João Antônio.

Com esse desejo de crescer, a comunidade buscou apoio 
da Pastoral de Rua da Arquidiocese, por meio da qual co-
nheceu mais sobre as ações que poderiam ser realizadas. 
Além disso, o Centro Espírita Maranhense também foi um 
grande apoiador, e através deles, conheceram novas rotas 
que poderiam ajudar a população em situação de rua. 

ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA

Com esses passos, a obra começou a crescer. Novos mem-
bros entraram, novas doações chegaram e mais pessoas 
para cozinhar agregaram a Pastoral Beneficente. Todo o 
preparo é realizado por cozinheiras voluntárias. As mar-
mitas são embaladas e assim é feita a viagem de entrega na 
região central de São Luís. O grupo é formado por cozinhei-
ros, auxiliares de cozinha e pessoas destinadas a embalar e 
entregar. Todos são voluntários e também são recrutados 
outros para demandas diversas.

“Nós passamos a caminhar saindo da Cohama, passando 

pelo Maranhão Novo e  Shopping da Ilha. Também passa-
mos no João Paulo, Kennedy, Maria Aragão e para o Centro 
Histórico, que é o local onde mais demoramos. Às vezes, 
quando a comida ainda dava, também passamos pelo Mer-
cado Central, além da Praça do Pescador e na Igreja da Sé”, 
explica João Antônio.

O principal objetivo dos criadores do projeto é levar amor 
e transformar vidas. Resgatar uma pessoa em situação de 
rua, seja para a família, seja para reabilitação e tratamento 
devido alguma dependência ou doença, auxiliar na busca 
de documentos e emprego também são formas de mostrar 
esse amor.

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Outro fator abordado pelo coordenador é a importância 
de políticas públicas eficazes para assegurar os direitos da 
população brasileira. Para ele, é fundamental compreender 
a particularidade de todas as pessoas nessas situações. Iden-
tificar os melhores meios para cada uma delas, de maneira 
humanitária e empática, a fim de gerar oportunidades.  

O coordenador conta que a pastoral tem acesso à famí-
lias que precisam de algum auxílio de cestas básicas ou de 
outros itens, até mesmo de acesso à políticas públicas e que 
podem precisar de uma ajuda do grupo. “Ainda precisamos 
de apoio de um Serviço Social para encaminhamento em 
algumas situações, como para aqueles que nos abordam 
com o desejo de sair do mundo das drogas. Geralmente, 
entramos em contato com amigos que nos dão informação, 
mas ainda sentimos a falta de um profissional que nos ajude 
nesse assistencialismo”, afirma.

APOIO DE TODOS

A pastoral tem um caráter ecumênico e até inter-reli-
gioso, dessa forma, além dos irmãos e irmãs da paróquia, 
eles contam com o apoio de irmãos evangélicos, espíritas 
kardecistas e outros que vierem a amar ao próximo em for-
ma de ação e oração. A pastoral tem o carisma de “Dar as 
mãos ao irmão caído, ajudar a irmã em dificuldade”. Vale 
ressaltar que o foco está nos irmãos em situação de rua, 
mas a pastoral atende em orações e ações de outras pessoas 
e famílias em suas diversas dificuldades.■

Serviço

As doações, tanto de alimentos não perecíveis quanto de 
roupas ou de outros que possam ajudar a fazer a sopa, canja 
de galinha ou o caldo de ovos, podem ser entregues na pa-
róquia Santa Paulina (Av. 2, s/n, Residencial Pinheiros, São 
Luís-MA) ou pelo site: www.pbdesantapaulina.wordpress.com

Participe!

A pastoral realiza suas atividades toda quinta-feira e está 
aberta para voluntários que queiram participar e fazer parte 
desta corrente de amor. Este tempo da pandemia, com seus 
múltiplos desafios, tem se revelado um tempo privilegiado 
para a vivência do amor fraterno, principalmente da caridade 
para com os pobres, os enfermos e tantas pessoas fragiliza-
das. Que as diversas confissões religiosas possam contribuir 
para construir um mundo mais justo e fraterno, dando espe-
cial atenção aos pobres e sofredores, dentre os quais, estão 
os moradores de rua. São irmãos e irmãs a serem amados.

TEMA LIVRE

Ser catequista em tempo de sinodalidade
Luís Oliveira Freitas, professor do IESMA e doutorando em Teologia (PUC-Rio)

Dentre as vocações celebradas no mês de agosto pela 
Igreja do Brasil, está a do catequista, que é alguém que se 
sente chamado por Deus e pela comunidade dos seguidores 
de Cristo para contribuir na transmissão da fé e na missão 
da iniciação à vida cristã. Ser catequista, antes de tudo, é 
ser alguém que ama a vida e se sente bem assumindo este 
chamado com entusiasmo, maturidade e como realização 
de sua vocação batismal. Além disso, sente a necessidade 
de uma formação adequada dos conhecimentos básicos 
necessários à sua missão, bem como saber desenvolvê-los 
por meio de uma metodologia que conduza o interlocutor 
a uma interação fé e vida.

Segundo o atual Diretório para a catequese, o catequista 
é uma testemunha da fé e guardião da memória de Deus 
porque, ao fazer a experiência da Boa Nova de Jesus Cris-
to, ele se torna sinal de vida nova para toda a comunidade. 
Ele também é mestre e mistagogo, ou seja, tem a missão de 
transmitir o conteúdo da fé de forma profunda e clara e, ao 
mesmo tempo, conduzir seus catequizandos ao mistério 
dessa mesma fé, por meio da oração pessoal e da celebração 

comunitária. O documento ainda afirma que o catequista 
é um acompanhador e educador daqueles que lhe foram 
confiados pela Igreja, pois é uma pessoa que sabe escutar, 
tornando-se companheiro na jornada, com paciência e na 
docilidade à ação do Espírito Santo.

Em nossos tempos é urgente que o catequista realize 
sua missão evangelizadora num caminho de uma Igreja 
sinodal, cujos interlocutores não sejam meros receptores da 
mensagem, mas tornem-se sujeitos desse processo, numa 
participação ativa. A dinâmica da sinodalidade consiste num 
caminho conjunto de profunda escuta da Palavra de Deus 
e dos apelos da realidade concreta da missão, levando-se 
em conta os acontecimentos sociais e eclesiais, a situação 
cultural da comunidade e a própria pessoa do catequizando 

com suas angústias e sonhos. Ao agir desse modo, certa-
mente sua ação catequética fica mais eficaz, visto que leva 
em conta a vida dos interlocutores, além de envolver toda 
a comunidade num processo de comunhão e participação.

É preciso ter consciência de que o modelo de catequista 
é o próprio Jesus Cristo, que o inspira nesse ministério 
tão importante, visto que ele sempre escutou seu povo, 
agiu com humildade recusando-se a ser como os chefes 
dominadores de sua época, colocando-se na posição de um 
servidor e ainda ordenou que “quem quiser ser o maior, no 
meio de vós, seja aquele que vos serve” (Mt 20,26). Jesus 
é o bom pastor que chama suas ovelhas pelo nome, elas 
escutam sua voz e o seguem porque confiam nele (Jo 10, 
1-10). Assim, cada catequista deve conviver bem com seu 
grupo de catequizandos, de catequistas e com os membros 
dos outros grupos e pastorais da comunidade para juntos 
discernir a vontade de Deus por meio do Espírito Santo e 
dar testemunho de sua fé numa vivência de humildade, 
serviço e acolhimento mútuo.■

O catequista é um acompanhador 
e educador daqueles que lhe foram 
confiados pela Igreja, pois é uma 

pessoa que sabe escutar

Voluntários da Paróquia Santa Paulina distribuindo 
alimentos para os moradores em situação de rua. 
Crédito:https://pbdesantapaulina.wordpress.com
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TIRA-GOSTO

O homem só
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

A primeira lembrança que tenho de uma bola de futebol 
é do dia em que os meus pais se mudaram da roça para a 
cidade. Eu estava para fazer sete anos de idade. No fresco da 
manhã, meu irmão mais velho tinha na mão uma bola de 
borracha, pouco maior que uma bola de tênis, e me chamou 
para um trave-a-trave no terreiro da nossa casa. Eram duas 
novidades: a bola e o meu irmão brincando, licença-prêmio 
que o livrou do cabo da enxada, consequência da mudança 
que a gente estava esperando.

Infelizmente, o brinquedo não demorou meia hora: meu 
irmão deu um chute que eu não encaixei, a bola desceu a 
ladeira e foi se esconder para sempre na mata 
de mofumbo nossa vizinha. Nasceu e 
cresceu, dali, o meu amor pelo fu-
tebol, esse amor que se alimenta 
e se sustenta com a saudade 
das coisas perdidas.

Saudade, solidarieda-
de: a solidariedade de-
vida aos pobres deste 
país, que, já no tra-
balho – trabalho 
precoce – treinam 
a conjugação dos 
pés com as mãos.  
Foi o meu caso: 
eu nunca fui um 
craque propria-
mente exemplar: 
a bola era mais li-
geira que eu, ainda 
que eu me achasse 
mais inteligente que 
ela.

Este quadro todo que 
vou aqui desenhando é 
pra ver se os meus amigos de 
hoje acreditam que, em meus 
tempos de rapaz, em São Luís, eu 
fui assíduo frequentador de estádios 
de futebol, com ingresso carimbado para 
as cadeiras numeradas, quê que vocês querem? Pre-
sente do meu amigo Ivon Gomes, que eu, menino, vi ves-
tindo a camisa número 10 do Tabajaras Futebol Clube, na 
Paraíba, e no Maranhão era um dos alucinados diretores 
do Sampaio Corrêa.

Era a época do glorioso Nhozinho Santos. Não havia ainda 
o elefante branco chamado Castelão, este que está aí, que 
causa uns poucos milhões de prejuízo ao nosso bolso ano 
após ano. Tempos puros, em que até o meu amigo Mário 
Cella era presidente de um time de futebol. Foi quase ao meu 
lado que o coração do poeta Bandeira Tribuzi sucumbiu à 
alegria de ver o Moto Clube campeão. Foi também lá que 
assisti à primeira morte de Nagib Haickel. Primeira morte, 
eu explico: antes de ser levado pelo enfarte, alguns anos 
depois, o imenso Nagib encenou cair morto: deitou-se na 
circunferência central do Nhozinho Santos, numa noite em 
que o seu time, sempre o Moto Clube, ganhava um campeo-
nato maranhense. Susto enorme para a plateia de torcedores. 
Mas o Nagibão ressuscitou, minutos depois, quando soube 
que Dona Clarice, sua mulher, morreria de verdade, se as 
rádios que transmitiam o jogo não informassem, muito 
logo, que aquela morte não passava de mais uma pândega 
do carcamano presepeiro.

E como estou fazendo história, ainda que um tanto pes-
soal, sigo em frente para revelar um fato que, tenho certeza, 
é ignorado por muitos aficionados ao futebol: o hino do 

Sampaio Corrêa foi gravado quase no terraço lá de casa. 
E outra vez eu explico e revelo: o cantor que puxa o hino 
da “Bolívia Querida” é Alcides Gerardi, gaúcho de coração 
maior que os pampas todos juntos, figura das mais ilustres 
da velha guarda brasileira, ao lado de Orlando Silva, Sílvio 
Caldas e Nelson Gonçalves. Todo ano, durante as férias, Alci-
des era hóspede do Ivon Gomes, que era sócio do meu irmão 
numa loja da Magalhães de Almeida. Eu fui companheiro 
de Alcides, muitas vezes, na mesa de buraco, infalível, que 
o Ivon organizava em casa, toda noite.

Fica provado, então, que tenho motivos atávicos para, 
de quando em quando, me desligar desta “ofi-

cina de sapateiro” onde passo a semana 
“batendo sola”, como gosto de di-

zer, consertando e concertan-
do palavras, esse rebanho 

de nuvens desunidas, que 
é preciso amansar até 

que se tornem nossas 
serviçais.

E assim, sempre 
que posso, marco 
presença neste 
campo de fute-
bol que se abre 
à minha frente, 
bastando que eu 
aperte o botão da 
tevê. Vejo tudo 

como quem assis-
te a um balé: nunca 

torci fervidamente 
por time nenhum. 

Desejo, é claro, que a 
seleção brasileira ganhe 

todas as copas do mundo, 
mas não perco o sono quan-

do o Brasil perde o jogo. Sonho 
com o dia em que um time mara-

nhense vença todos os campeonatos, 
mas pretendo manter-me ainda arrolado 

entre os animais racionais.
E foi com tal disposição de ânimo, que assisti, faz uns 

poucos dias, o jogo do Sampaio Corrêa contra o Ituano. Al-
guém pode me dizer, neste instante, de onde veio o Ituano? 
É justo conjecturar-se que de quase três mil quilômetros de 
distância de São Luís. É só ver no Google.

Pois uma coisa me encantou durante aquele jogo. Não foi 
a vitória do Sampaio, que, aliás, muito pouco me convence 
como equipe coesa e consciente. Não. O que mais me cha-
mou a atenção foi ver, na arquibancada, à parte da torcida 
local, um cidadão vestindo a camisa do time visitante, ban-
deira vermelha-e-preto berrante e esvoaçante. Ele estava 
lá, só, sozinho, mas convicto e feliz, felicíssimo, pouco se 
lhe dando se o seu time perdia a partida, ou se todos ao seu 
redor tomavam posição oposta.

Senti uma emoção como poucas até o momento, neste 
ano. Que lição me deixava aquele homem solitário, e que 
lição a da torcida do Sampaio! Em tempos em que se confun-
de convicção com fanatismo, quando tolerância é palavra 
que se aplica mais a certas casas de ponta de rua, e em que 
democracia se entende como a impunidade do insulto e da 
calúnia, a bandeira do homem solitário desfraldou-se como 
exemplo ante as minhas retinas.  

Que bom se assim fosse todos os dias! Com todos. Para 
todos.■

Imagem: Adobe Stock

EM CARTAZ

Top Gun Maverick
Filme Raiz!
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Divulgação / Paramount

É excelente podermos sentar-nos na poltrona e assistir a 
um filme bom, que quer entreter, ensinar valores (amizade, 
honra, respeito, disciplina...) e continuar uma história 
interessante (do primeiro filme de 1986). O protagonismo 
é do mui premiado Tom Cruise, astro de diversos filmes de 
sucesso ao longo da carreira. Ele interpreta o piloto Pete 
“Maverick” Mitchell, que retorna à ação para ser professor. 
Mas, a situação conflituosa (em vários aspectos) exigirá 
muito mais dele.

Muito bom ver os veteranos Val Kilmer (Tom Kazanski) 
e Ed Harris (Rear Admiral) no filme que é sucesso de bi-
lheteria, o maior da carreira de Tom Cruise até hoje, pois 
ultrapassou 1 bilhão em vendas de ingressos. O segundo 
colocado, Missão Impossível: Efeito Fallout (2018) arrecadou 
791 milhões.

No elenco temos ainda: Miles Teller (Bradley Bradshaw); 
Glen Powell (Hangman); Jennifer Connely (Penny Benja-
min); Monica Barbaro (Phoenix)...

Serviço:

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

Obi Wan Kenobi

Foto: Divulgação / Disney+

Do elenco de conteúdos Star Wars listado no serviço de 
streaming Disney +, Obi Wan Kenobi (Ewan Mcgregor) é o 
mais recente. Narra a vida deste cavaleiro Jedi que vive dis-
creto, mas que é chamado à ativa para uma nova aventura, 
para socorrer seus “sobrinhos”. Personagens fascinantes, 
diálogos inteligentes, cenas caprichadas em efeitos e atua-
ções do elenco. Se tudo isso já não fosse suficiente, podemos 
acrescentar tensas cenas de ação e duelos entre os dois lados 
da força, incluindo, a presença de Darth Vader. ■

ASSISTA AO TRAILER

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

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

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

A PARTIR DE

MENSAIS

TITULAR

49R$
,90

MENSAIS
99R$

,90

DE:

CONHEÇA O CARTÃO ABESP SAÚDE E BENEFÍCIOS

e tenha diversas vantagens!

(98) 99144-1616 
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