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“Deve ser assim: da proximidade, do 
afeto, da acolhida, da misericórdia, da 

festa – da Alegria do Evangelho!”
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O mês das crianças e o trabalho 

evangelizador para público 
infantil na Arquidiocese.
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MÊS MISSIONÁRIO
“O batismo nos faz ser todos membros do 

povo de Deus, e o sendo, nos tornamos 
também missionários do Senhor”.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Missão, 
desdobramento 
do discipulado 
de Jesus Cristo
Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís do Maranhão

Marcos conclui o seu evangelho dando-nos o seguin-
te testemunho: “Então, os discípulos foram anunciar por 
toda parte. O Senhor cooperava, confirmando a palavra 
pelos sinais que a acompanhavam”. Esta foi a missão, o 
mandato que os apóstolos receberam do mestre Jesus. 

Duas certezas este texto nos revela: primeiro, a ini-
ciativa da missão é sempre de Jesus. É ele quem prepara 
e quem envia e os enviados, os apóstolos, conscientes 
de sua condição de discípulos, deverão fazer exclusiva-
mente o que foi mandado: “Ide pelo mundo inteiro e pro-
clamai o Evangelho a toda criatura!”. Ide, é sair, é partir, 
é ir ao encontro do outro em qualquer circunstância. 
O mundo inteiro é o mundo por todos conhecido, são 
as pessoas, as etnias, os povos. Eles são enviados, não 
para anunciarem a si mesmo, muito menos anunciar 
as suas “verdades”, mas o Evangelho, a Boa Notícia do 
Reino de Deus. Segundo, o texto garante aos apósto-
los a certeza de que eles não estarão só, terão sempre 
e permanentemente a companhia do Senhor que os 
acompanhará através dos sinais que o acontecerão 
durante a realização da missão.  

Comumente no mês de outubro, celebrado entre 
nós como mês missionário, costumamos recordar que 
a missão é uma realidade permanente da vida do cris-
tão. O batismo nos faz ser todos membros do povo de 
Deus, e o sendo, nos tornamos também missionários 
do Senhor.

São as comunidades que oferecem um 
ambiente humano de proximidade e 

confiança que favorece a partilha de 
experiências, a ajuda mútua e a inserção 

concreta nas mais variadas situações.

Como os apóstolos somos convocados a viver e tes-
temunhar a missão na e com a comunidade eclesial que 
pertencemos em vista da proclamação do Evangelho no 
mundo. Certamente pertencemos a uma comunidade, 
pastoral ou movimento, integrado à ação evangelizado-
ra de nossa paróquia. São as comunidades que oferecem 
um ambiente humano de proximidade e confiança que 
favorece a partilha de experiências, a ajuda mútua e a 
inserção concreta nas mais variadas situações. 

Temos aqui uma excelente oportunidade para cum-
prir este mandato que o Senhor os concede de fazer 
crescer a quantidade e a qualidade daqueles que serão 
atingidos pela nossa ação missionária, de chegarmos 
aos desconhecidos, aos não praticantes, aos anônimos. 
Penso termos aqui um vasto campo para começarmos 
o embrião na criação e/ou na formação e acompanha-
mento de nossas Comunidades Eclesiais Missionárias, 
a melhor e mais garantida forma de viver nossa fé e 
nosso discipulado do Senhor Jesus. 

Somos todos nós, membros de Nossa Igreja Católica, 
convidados a viver em comunidades de discípulos mis-
sionários de Jesus Cristo, pois só Jesus é a luz única para 
as pessoas e os povos (Jo 14,6). “O que vimos e ouvimos, 
nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco 
[...] para que a nossa alegria seja completa” (1Jo 1,3-4). 
Anunciar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo e 
partilhar a alegria que se experimenta na conversão 
e na vida nova, indicando o “horizonte estupendo” 
de vida que se abre a partir da comunhão com Ele, é o 
centro da missão da Igreja.

Uma abençoada e permanente missão para todos 
nós que pertencemos a esta amada Arquidiocese de 
São Luís. ■

ÉTICA E SOCIEDADE

A democracia de que falamos
Lourival Serejo, membro AML

O primeiro ponto que 
destaco é sobre eleições. Não 
se pode falar em democracia 
sem falar de eleições. São al-
mas gêmeas. Não há demo-
cracia sem eleições e vice-
-versa. Por esse fator é que 
o poeta Charles Bernstein 
disse: “Eu ouço o gemido da 
democracia, no dia da eleição”.

No Brasil, o mês de outu-
bro sempre foi consagrado 
às eleições. É o mês da demo-
cracia. Antigamente, era um 
dia fixo: 3 de outubro. Hoje, 
de acordo com a Constitui-
ção Federal, é no primeiro domingo de outubro.

Muitos livros e muita tinta já foram gastos para falar 
de democracia, essa forma antiga de governo que nasceu 
na Grécia.

Várias definições ficaram marcadas ao longo do tempo, 
mas nunca superaram, em clareza e objetividade, à que foi 
dada por Abraham Lincoln: “é o governo do povo, para o povo 
e pelo povo”.

Quando você se levanta pela manhã e determina o lugar 
para onde vai, com a certeza de que voltará para casa, isso 
é democracia.

Quando, no período da pandemia, você lia, na entrada 
de um prédio “não é permitido entrar sem máscara”, isso 
é democracia, porque naquele “não” estava a preocupação 
com a saúde do outro.

Quando você sabe que tem liberdade de exprimir suas 
ideias e opiniões, em qualquer ambiente, isso é democracia.

Quando você tem conhecimento de que a Constituição 
do seu país está sendo praticada efetivamente pelos tribu-
nais, isso é democracia.

São variados os sustentáculos de uma democracia, dentre 
os quais lembro: o sufrágio universal, a tolerância recíproca, 

a alternatividade do poder, 
os valores éticos do encontro 
com o próximo, a liberdade 
de expressão, a igualdade e o 
respeito pela dignidade das 
pessoas e a garantia dos di-
reitos humanos.

O escritor italiano Mi-
chelangelo Bovero escre-
veu uma gramática da de-
mocracia, na qual ressalta 
a presença dos verbos ele-
ger, representar e votar; dos 
adjetivos representativa, 
direta, parlamentar, pre-
sidencial e tolerante; e dos 

substantivos isonomia, liberdade, povo, cidadão e voto. 
Outro italiano que tem uma bibliografia ampla sobre de-
mocracia é Norberto Bobbio.

O importante é compreendermos que a democracia deve 
ser cuidada diariamente e que não se identifica com o si-
lêncio nem com a ordem estática. Ela é ação, movimento, 
campo de divergências, de mudanças e de debates.

Esse cenário democrático, infelizmente, não é unânime 
no mundo. Alguns países desconhecem esses mandamentos 
democráticos. Nunca a democracia encontrou-se tão ame-
açada como ultimamente, em todas as partes do mundo. 
Os extremismos ideológicos, com tendências autocratas, 
têm suprimido os direitos individuais e formado governos 
autoritários como os atuais da Hungria e da Turquia. Nesses 
países, como primeira medida, foi suprimida a liberdade 
de expressão.

Portanto, leitores, neste outubro brasileiro, ainda temos 
o privilégio democrático de estar votando para escolher 
nosso governador e nosso futuro presidente da República. 
Vamos participar desse jogo democrático para escolher livre 
e conscientemente os melhores candidatos.

Vote! ■

JUSTIÇA

Arbitragem e cidadania
Carlos Nina, advogado e jornalista

A arbitragem, instrumento extrajudicial de solução de 
conflitos, é desconhecida por muitas pessoas. No próprio 
meio jurídico há desconhecimento e até resistência.

A esperteza ambiciosa de alguns contribuiu para a re-
sistência de outros. Com o advento da Lei 9.307 de 23 de 
setembro de 1996, que dispôs sobre a arbitragem, opor-
tunistas de sempre tomaram à frente para oferecer cursos 
para supostamente formar árbitros. Ao final dos cursos, 
conferiam aos incautos certificados, carteiras pomposas, 
com símbolo do Poder Judiciário e adesivos para colar nos 
para-brisas de veículos.

Esse aparato revelava - essas investi-
das arrefeceram-se -, no mínimo, dois 
fatos: 1) quem promovia os cursos sabia 
que estava enganando os inscritos; e 
2) os alunos acabavam por não saber o 
que é arbitragem, pois, se soubessem, 
reagiriam ao engodo.

De acordo com a Lei 9.307/1996 (art. 18), “O árbitro é juiz 
de fato e de direito”. Entretanto, não faz parte do aparato 
estatal, logo, não lhe é lícito usar símbolos oficiais da Ad-
ministração Pública, federal, estadual ou municipal. Usar 
esse tipo de identificação visa induzir as pessoas ao erro. 
Daí porque proliferaram as decisões judiciais vedando tal 
prática, ou seja, a emissão ou entrega de carteiras funcionais 
ou documentos de identidade contendo símbolos oficiais, 
pelos autointitulados tribunais de arbitragem. As decisões 
alcançavam o uso de adesivos em veículos e até de vestes 
talares, carimbos, material de trabalho, papéis, inclusive 
o uso de documentos típicos de processo judicial, como 
mandados etc.

Isso porque a arbitragem é uma atividade privada, já em 
uso em inúmeros países, inclusive para solução de conflitos 
que envolvem valores econômicos vultosos. 

É imprescindível, portanto, para a implementação da 
arbitragem que as pessoas a conheçam, entendam como 
funciona, suas vantagens, como o fato de que as sentenças 
proferidas pelo juízo arbitral não estão sujeitas a recurso 
ou a homologação pelo Poder Judiciário. (art. 18 da Lei 
9.307/1996). Isso porque são as partes que escolhem os ár-
bitros (art. 13, 1º). 

É fundamental, portanto, a credi-
bilidade do árbitro ou da instituição 
arbitral, pois, pela lei (art. 13), “Pode 
ser árbitro qualquer pessoa capaz e que 
tenha a confiança das partes.” 

Os casos que podem ser resolvidos 
pela arbitragem são os que envolvem 

o patrimônio das pessoas, desde que não se trate de direito 
indisponível, algo que não possa ser negociado, quer por 
proteção constitucional, quer por vedação legal (art. 1º).

É compreensível a dificuldade de a arbitragem ver-se 
implementada onde a corrupção é institucionalizada, é 
premiada, é garantia da impunidade.

A arbitragem é um instrumento para quem quer ver seu 
conflito solucionado de forma célere e justa. Tanto que a Lei 
9.307/1996 prevê que as partes poderão escolher “livremen-
te, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, 
desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem 
pública” (art. 2º, § 1º).

São normas que exigem um mínimo de noção e respeito 
do que é cidadania. ■
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A arbitragem é um 
instrumento para quem quer 
ver seu conflito solucionado 

de forma célere e justa. 

Foto: Antonioni Cassara/Mídia Ninja
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REVERBERAR

Sínodo 2021-2023: 
Uma experiência 
de comunhão em 
vista da missão!
“A Igreja, pelos dons do Espírito Santo, expressa 
uma diversidade, a qual não pode ser vista 
como um problema, mas como uma graça 
concedida para tornar o Reino de Deus presente 
em nossas realidades” – (Síntese Sinodal da 
Arquidiocese de São Luís do Maranhão)
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista 
reverberarvida.blogspot.com.br

Papa Francisco em missa com os jovens. Foto: Vatican News

Estamos vivenciando o processo sinodal em nossa Igreja. 
Experenciamos com muita alegria e empenho a fase dioce-
sana que culminou com diversas escutas sinodais em paró-
quias, comunidades e grupos. Equipes diversas, em níveis 
comunitários, paroquiais, forânicos e arquidiocesanos atu-
aram com muito afinco para favorecer a espiritualidade, o 
entendimento e as atividades concernentes à sinodalidade, 
tal como é proposta pela doutrina da nossa Igreja, especial-
mente nestes últimos anos pelo Papa Francisco.

Em boa teologia, sabe-se que a Doutrina da Igreja pode 
e deve ser atualizada. Isso ocorre quando, à luz do Espírito 
Santo e em plena comunhão eclesial, essa mesma Doutrina 
pode ser melhor explicitada ao mundo de hoje, pois é ao 
mundo atual que nossa geração tem a responsabilidade de 
dialogar e evangelizar.

Por isso, não se deve estabelecer na Igreja qualquer divi-
são entre quem pisa no freio e quem pisa no acelerador. A 
sinodalidade, enquanto experiência eclesial das primeiras 
comunidades cristãs e vivamente retomada a partir do Con-
cílio Vaticano II, visa fornecer à Igreja instrumentos para 
rezar, identificar, discernir e atuar com mais correção no 
empenho missionário.

Se na sociedade civil, principalmente em tempos de elei-
ções, presenciamos graves brigas ideológicas, na Igreja, no 
tecido eclesial, deveríamos nos pautar com mais caridade, 
ouvindo respeitosamente, dialogando e apresentando pro-
postas para os desafios da evangelização no mundo atual. 
Portanto, estabelecer na Igreja contendas e divisões entre os 
ditos conservadores e progressistas é uma redução lastimá-
vel, pois as questões que tocam a vida da Igreja costumam 
ser bem mais complexas que a polarização conservadores e 
progressistas.

Comunhão! Essa deve ser a palavra por excelência desse 
tempo sinodal que vivenciamos. O Espírito Santo continua 
falando à Igreja e impulsionando por caminhos novos. A 
proposta do Papa Francisco é ouvir todos os setores eclesiais 
(laicato, ministros ordenados, comunidades...) e também 
entidades civis e mesmo irmãos de outras crenças, para cla-
rear caminhos mais acertados. 

Este tempo sinodal é um grande dom (kairós) para a Igreja 
redescobrir a beleza e o valor das fontes da revelação cristã: 
Tradição, Magistério, Teologia, Senso da Fé dos Fiéis e a 
Realidade. O Espírito Santo é quem dá a direção, o ritmo e 
o discernimento! ■

SAÚDE MENTAL

Os cigarros eletrônicos viciam!
Ruy Palhano, psiquiatra e doutor Honoris Causa em Ciências da Saúde pela 
Emil Brunner World University (EBWU, Flórida, EUA)

Dia 29 de agosto, comemorou-se mais um Dia Nacional de 
Combate ao Fumo. A data foi criada em 1986 para destacar a luta 
contra o tabagismo. O objetivo principal é informar, reforçar, 
sensibilizar e mobilizar a população para lutar contra os da-
nos médicos, psicológicos, sociais, econômicos e ambientais 
causados pelo tabaco.

O grande desafio na atualidade é o avassalador avanço no 
consumo de cigarros eletrônicos, predominantemente na 
população jovem. Esses dispositivos são conhecidos como 
VAPEs, E-Cigarrets, vaporizadores, dispositivos eletrônicos 
para fumar (DEFs). Ocorre que, apesar da comercialização, 
importação e propaganda de cigarros eletrônicos terem sido 
proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), desde 2009 e em meados do mês de julho deste ano ela ter 
reforçado essa proibição, a venda clandestina desses cigarros 
dispara através de sites e por e-comércio em todo país.

Os cigarros eletrônicos foram lançados para o mundo em 
2003, embora os primeiros exemplares tenham sido pro-
duzidos em 1963 nos EUA, no auge da luta internacional de 
enfrentamento do tabagismo convencional (à combustão). As 
indústrias, produtoras desses artefatos, por todo esse tempo, 
vêm estimulando o consumo dos mesmos de todas as formas 
e maneiras, especialmente entre jovens, induzindo-os ao 
consumo e tentando romper com o cerco internacional de 
controle do tabagismo.

Com diferentes formatos, tamanhos, mecanismos de fun-
cionamento e sabores, as indústrias desses dispositivos anga-
riam fortunas anualmente com a venda desses dispositivos. 
Estima-se, que por ano, sejam arrecadados 6,2 bilhões de reais 
com venda ilícita desses cigarros. A maior das falácias é que o 
mote principal das propagandas dessas indústrias é afirmarem 
que esses DEFs vieram para tratar do tabagismo convencional 
(à combustão). Uma afirmação inverídica e deslavada, consi-
derando que o principal conteúdo desses dispositivos, entre 

outros produtos altamente prejudiciais à saúde, é a nicotina, 
substância psicoativa altamente indutora de dependência, 
capaz de, em pouco tempo, levar os usuários à dependência.

Atualmente, considera-se a dependência de nicotina (ta-
bagismo), como uma das mais potentes, pois a rapidez e a 
facilidade com que a nicotina chega ao cérebro é ultrarrápida. 
É uma substância redutora do apetite (anorexígena), hedo-
nista (indutora de prazer), dopaminérgica (produz-se mais 
dopamina no cérebro), causa dependência, é vasoconstric-
tora, gera câncer e hipertensão arterial, entre outras danos 
severos à saúde.

Em 2015, uma pesquisa realizada pelo Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), nos Estados Unidos, demonstrou 
que o vapor gerado pelos DEFs pode causar inflamações pul-
monares graves. Substâncias como a acroleína, presente nestes 
dispositivos, são danosas às moléculas que mantêm unidas as 
células endoteliais (vasos sanguíneos). Outros produtos tóxi-
cos, como as taxas de nicotina, têm concentrações variáveis 
de até 20mg por dispositivo, muito acima aos encontrados nos 
cigarros comuns que é de 1 a 2 mg/nicotina por cigarro. Além 
do mais, recentemente, foi constatado o uso de tetraidroca-
nabinol (maconha) na forma líquida, nesses dispositivos, fato 
que agrava mais ainda a saúde física e mental desses usuários.

Os e-cigarros são compostos, normalmente, por uma lâmpa-
da de LED, uma bateria de lítio, um microprocessador, sensor, 
atomizador e cartucho de nicotina e tetraidrocanabinol líquidas. 
Estas últimas são aquecidas por uma pequena resistência, 
fazendo com que o líquido se torne vapor e o usuário o inale.

No Brasil é surpreendente o número de jovens fumando 
esses cigarros e cresce a cada dia. Estima-se, que 16,8% dos 
adolescentes brasileiros façam uso desses VAPEs. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) aponta que o tabaco mata mais 
de 8 milhões de pessoas por ano, sendo que 1,2 milhão dessas 
mortes ocorrem entre fumantes passivos. ■

MISSÃO EM FOCO

A pastoral da nossa Igreja deve ser assim
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

O amor de Deus deixa-nos partir e sofre com a nossa au-
sência, corre ao nosso encontro e nos acolhe de volta, abra-
ça-nos, cobre-nos de beijos, veste-nos com a melhor roupa 
e faz um banquete com música e dança (Cf. Lc 15,24b). É 
o amor e a bondade de Deus visível em Jesus, libertando 
as pessoas de suas misérias, da solidão e do desespero. 
Ao mesmo tempo, corrigindo-nos de uma mentalidade 
pastoral estranha e entranhada: não existem pessoas sem 
futuro. Na contramão do agir de Deus, por muitas vezes 
situam as nossas práticas e atitudes: estamos habituados 
a querer no nosso entorno pessoas de “futuro”, sem “de-
feitos”, “puras”. Se não ultrapassarmos essa concepção, 
facilmente desistiremos das pessoas, enquanto Deus não 
desiste de ninguém!

A visão distorcida a respeito do semelhante é grande, 
vinda de várias maneiras. Por exemplo, “pau que nasce 
torto nunca se endireita: morre torto”. Todavia, Deus de-
seja tornar-nos conscientes de que todo ser humano pode 
mudar. Todo pecador pode se converter. Enquanto vamos 
aos pouco tornando-nos pessoas cada vez mais intolerantes 
com os erros dos outros, Deus convida-nos a espelhar-nos 
no seu coração misericordioso, para o qual não há nada 
que esteja morto que não possa voltar a viver; não há nada 
que possa ter se perdido que não possa ser encontrado. Por 
isso, conta-nos Jesus as parábolas da ovelha e da moeda 
perdidas (Cf. Lc 15,3-10). Importa compreender, disso, o 

valor de cada ser humano para Deus. Os pastores, os agen-
tes de pastoral, no dia a dia de suas vidas devemos colocar 
isso como princípio do agir e raiz da própria fé.

Aos olhos meramente humanos, muitas pessoas não 
apenas estão perdidas: são casos perdidos. E como são 
vistas por esta ótica, são igualmente postas na lata de lixo 
do nosso esquecimento, do nosso abandono, da nossa in-
diferença. Pior, acostumamos a não tê-las diante de nós. 
Não sem razão Jesus coloca-nos diante da parábola do 
pai misericordioso (Lc 15, 11-32), o filho mais novo que 
decide não mais viver na casa do pai, retratando a huma-
nidade atual, na sua decisão de não depender de Deus, de 
afastar-se da religião, decidindo por si mesma o que é o 
bem e o que é o mau. É o caso da pessoa que diz crer em 
Deus, mas não aceita que ele interfira nas suas decisões, 
ou ainda, de viver como se Deus não existisse.

Contudo, o resultado de uma vida longe de Deus é a au-
todestruição, pois toda pessoa que decide sair das mãos de 
Deus passa a destruir-se com as próprias mãos. Da nossa 
parte, à semelhança de Deus, interessante será a nossa 
insistência com todos e por todos, sem abandonar nin-
guém. Em outras palavras, sermos: amorosos, afetuosos, 
acolhedores, fraternos, companheiros uns dos outros na 
estrada de Jesus. A pastoral da nossa Igreja deve ser assim: 
da proximidade, do afeto, da acolhida, da misericórdia, 
da festa – da Alegria do Evangelho! ■
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ACONTECEU

Forania de São Benedito realiza Curso 
de Formação de Líderes

Dom Gilberto Pastana, diácono Lucas Pazoline (quarta pessoa 
da esquerda para direita) e participantes da Formação de 
Líderes. Foto: Pascom Paróquia Santo Antônio (Presidente 

Juscelino - MA)

Aconteceu no dia 10 de setembro, na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida do Munim, Morros (MA), a 1ª Formação de 
Líderes da Forania São Benedito. Dividido em três etapas, 
participaram 15 pessoas de cada uma das 10 paróquias, 
que compõem a Forania de São Benedito. O encontro tem 
caráter pioneiro e pretende oferecer subsídios para os lí-
deres da comunidade conseguirem exercer sua missão da 
melhor forma. A assessoria foi do arcebispo de São Luís do 
Maranhão, dom Gilberto Pastana, e do padre Jadson Bor-
ba, coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora 
Missionária. ■

23ª Semana do Encarcerado: arcebispo celebra 
missa na Unidade Prisional de Pedrinhas

Dom Gilberto com os internos e Coral Gospel na 23ª Semana 
do Encarcerado. Foto: Ascom Seap (MA)

Dom Gilberto Pastana celebrou missa no dia 25 de agosto na 
Unidade Prisional de Pedrinhas por ocasião da 23ª Semana 
do Encarcerado. A celebração foi organizada pela Pastoral 
Carcerária (PC), que contou com o apoio de Andrey Barroso, 
da Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe, Jefferson Lopes, 
da Renovação Carismática Católica, e Zenilda Bezerra, co-
ordenadora das Pastorais Sociais. Estiveram presentes os 
defensores públicos do Estado do Maranhão, Bruno Dixon e 
Alberto Bastos. Após a missa, houve apresentação do Coral 
Gospel formado por apenados. Contatos com a Pastoral 
Carcerária: Andrelina Aires (98) 98123 5607. ■

Um venerável e um servo de Deus em solo maranhense
No mês de setembro duas celebrações marcaram o cenário 
católico maranhense: Semana de Louvor e Ação de Graças 
pelos 35 anos da Páscoa do Servo de Deus Antonio Sini-
baldi OFMConv., de 1º a 7 de setembro, com missa final na 
Igreja matriz do São Francisco, paróquia fundada pelo frei 
Sinibaldi. E a missa em ação de graças, no dia 9 de setem-
bro, pelo título de venerável concedido ao frei João Pedro 
de Sexto São João OFM.Cap, fundador das Irmãs Missioná-
rias Capuchinhas de São Francisco de Assis do Brasil, que 
morou em missão no Maranhão. ■

Cantores católicos são atrações em 
show pelos 410 anos de São Luís

A Prefeitura de São Luís organizou por ocasião dos 410 anos 
da cidade uma semana de shows contemplando públicos 
diversos. No dia 11 de setembro, foi a noite dos católicos e 

entre as atrações estavam Diego Fernandes, Adriana Arydes, 
cantores do cenário musical nacional e ainda, representando 
a prata da casa, o ludovicense Gabriel Kzam. As paróquias, 
novas comunidades e famílias católicas prestigiaram o 
momento de grande alegria. ■

Semana Missionária: Paróquia Santo 
Antônio (Presidente Juscelino - MA)

A Paróquia Santo Antônio, em Presidente Juscelino (MA), 
realizou entre os dias 7 e 11 de setembro a Semana Missio-
nária, que realizou visita em casas e celebrações reunindo 
as comunidades. A missão foi realizada pelas Irmãs de Jesus 
Crucificado Missionárias Franciscanas e o Seminário Pro-
pedêutico do Sagrado Coração de Jesus, São Luís (MA). ■

Ação Social Arquidiocesana (ASA) 
realiza a 2ª Caravana Samaritana 

No dia 27 de agosto, aconteceu na Paróquia Nossa Senho-
ra de Guadalupe a 2ª Caravana Samaritana. Ação Social 
que leva atendimento médico, espiritual e humanitário às 
pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e 
precisam da ajuda dos irmãos na fé. A caravana é realizada 
pela ASA e quem coordena a equipe técnica é a doutora 
ginecologista Terezinha Magalhães, da Paróquia da Penha. ■

Encontro Nacional da Pastoral da 
População em situação de rua 

Entre os dias 26 e 28 de agosto, a Arquidiocese de São Luís 
do Maranhão participou da IV Assembleia Nacional da Pas-
toral da Pessoa em Situação de Rua (PPSR), em Belo Hori-
zonte (MG), com o tema: “Entre ruas e praças, juntos por 
justiça, pão e moradia”. Mais de 100 participantes estiveram 
presentes no encontro e o Regional NE5 foi representado 
por Zenilda Bezerra, coordenadora arquidiocesana da PPSR. 
Contato com as Pastorais Sociais: (98) 99158 8864. ■

Assembleia Regional NE5 Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB)

Aconteceu entre os dias 9 e 11 de setembro a Assembleia 
Estadual da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), 
Regional Nordeste V. O encontro aconteceu no Centro de 
Retiro Oásis, bairro Anil, São Luís (MA), e reuniu religiosos 
e religiosas das dioceses do Maranhão, em um encontro 
que refletiu sobre a vocação de todos. ■

Papa participa do VII Congresso de 
Líderes Religiosos, no Cazaquistão 

Diante da intolerância religiosa espalhada pelo mundo, o 
Papa Francisco proferiu a seguinte mensagem: “Deus é paz, 
e sempre conduz à paz, nunca à guerra”. Este foi parte do 
seu discurso durante a abertura do VII Congresso de Líderes 
Mundiais e Religiões Tradicionais, em 14 de setembro, em 
Nur-Sultan, capital do Cazaquistão. No discurso final no 
Congresso, dia 15, o Papa clamou "líderes mundiais cessem 
conflitos e derramamentos de sangue", empenhando-se 
"pela paz, não pelos armamentos!".

Mães que Oram pelos Filhos

 O IV Encontro Estadual Mães que Oram pelos Filhos 
aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro, no Clube Basa, 

em São Luís (MA). 
Foto: Ascom da Arquidiocese de São Luís

Paróquia de Santa Rita (MA) realiza 1º Desperta Jovem 

Grupo de Jovens durante o Desperta Jovem em Santa Rita (MA). 
Foto: Pascom Santo Antônio (Presidente Juscelino - MA)

A Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita (MA), admi-
nistrada pelo pároco Orlando Ramos, realizou no dia 28 de 
agosto o primeiro “Despertar Jovem”. Foi uma caminhada 
seguida de celebração eucarística promovida pela Pastoral 
Juvenil (PJ) da paróquia Santa Rita de Cássia. O momento 
reuniu centenas de jovens de diversas paróquias da Fora-
nia São Benedito. ■

AGENDA

Semana Nacional da Vida 2022
A Semana Nacional da Vida 2022 - que acontecerá de 1º a 
7 de outubro, culminando com o dia 8 de outubro, Dia do 
Nascituro - é organizada pela Comissão Episcopal Pastoral 
para Vida e a Família (CNBB) e terá como tema “Família 
Santuário da Vida”, as reflexões desse ano são inspiradas no 
documento Evangelium Vitae, de São João Paulo II. Nesse 
ano, a data culmina com o ano eleitoral, período decisivo 
quando se escolherão os representantes do país que terão 
a legislação sobre a vida em mãos. Pensando nisso, além 
de rezar o subsídio Hora da Vida, busque no site brasilse-
maborto.org quais candidatos defendem a pauta da vida, 
desde a concepção até a morte natural. Contato do movi-
mento pró-vida católico em São Luís: Amanda de Aguiar: 
(98) 99976 5557. ■

 Parabéns!  
ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

02.10: Padre Bruno Mendes Pimenta
03.10: Diácono Antony Nelson Pinheiro Luso
04.10: Padre José Francisco Rodrigues
11.10: Padre Marcelo Pepin
11.10: Frei Zacarias Nunes Lagos – OFM
12.10: Diácono Juarez Sousa Moraes
15.10: Padre Orlando Cunha Ramos
15.10: Diácono David Martins Nunes Júnior
16.10: Padre James Dean Serrão da Silva
19.10: Padre Thomas Kundzcz – MSC
21.10: Padre Orlando Cutrim Moura
21.10: Padre Michel Bastos
22.10: Padre Edson Gusmão Nunes
23.10: Diácono João Capistrano Fonseca
23.10: Diácono Pedro de Jesus Rabelo Carvalho
25.10: Padre Hélio de Jesus dos Anjos Pinto
26.10: Padre Roberto Palaoro
28.10: Padre Irailson Dias Barbosa
28.10: Padre Danilo Fontenele Silva
30.10: Frei Eldi Pereira – OFMCap
31.10: Padre Raimundo Gomes Meireles

ORDENAÇÃO
03.10: Padre Giuseppe Luigi Spiga 
18.10: Padre Abraão Marques Colins

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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ARQUIDIOCESE TRIBUTO - IN MEMORIAN

Cônego Ribamar Carvalho: a 
história por trás do nome
Responsável por escrever em vários jornais 
do Brasil, Ribamar foi reitor da UFMA 
e atuou como Secretário de Estado
Da redação

Cônego Ribamar Carvalho durante discurso de colação de 
grau na UFMA. Foto: Raimundo Meireles (arquivo pessoal)

“Sobreviver sempre é a melhor forma de viver, mas 
sobreviver com honra é a única forma honesta e correta 
de viver, quando não se perdeu o respeito de si mesmo e 
a medida da própria dignidade”. Esse trecho faz parte de 
um dos inúmeros discursos do cônego Ribamar Carvalho, 
ilustre personagem da história maranhense com grande 
participação na Igreja Católica.

Nascido em Codó, interior do Maranhão, Ribamar Car-
valho teve grande relevância na história do jornalismo, 
chegando a publicar poesias e artigos em diversos jornais 
do Brasil. Além disso, também atuou como Secretário de 
Educação de Cultura do Estado do Maranhão durante os 
anos de 1962 e 1966. Foi seminarista, professor e padre.

O cônego Ribamar Carvalho também foi reitor da Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA). Ele integrou o 
primeiro Conselho Diretor da Universidade e entre os anos 
de 1968 e 1972, durante sua gestão, ocorreu a implanta-
ção efetiva das redes de bibliotecas da Universidade. Foi 
durante a sua gestão que a primeira unidade do Campus 
do Bacanga, o prédio denominado Presidente Humberto 
de Alencar Castelo Branco, foi inaugurada.

Quando indagado a respeito do cônego, Raimundo 
Meireles, chanceler do arcebispado, explica: “Ele foi meu 
irmão no sacerdócio”. Os comentários positivos a seu res-
peito não param por aí: o advogado, jornalista e articulista 
deste jornal, Carlos Nina, grande admirador do cônego, 
também não poupa elogios ao falar da sua boa memória 
e excelente oratória.

O cônego faleceu em 27 de dezembro de 1972 em São 
Luís (MA), vítima de um ataque cardíaco fulminante. Sua 
história, no entanto, continua viva na memória de todos 
aqueles que o admiravam. 

JUBILEU DE OURO
Em outubro de 2022, a UFMA realizará, por meio da 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), o Jubileu de Ouro, em 
comemoração aos 50 anos de graduação dos formandos 
de 1972, como parte da programação do aniversário da 
Universidade. Diversos cursos e personalidades serão 
homenageados na ocasião, além de representantes dos 
graduados já falecidos. Entre os cursos homenageados 
estão Direito, Enfermagem, Filosofia, Geografia, História, 
Medicina, Serviço Social, Ciências Econômicas, Farmá-
cia, Letras - Língua Estrangeira, Odontologia, Pedagogia, 
Biblioteconomia e Bioquímica. A celebração ocorrerá no 
Centro Pedagógico Paulo Freire, no Campus Bacanga.

“A UFMA deseja homenagear todos os egressos do ano 
de 1972 e que têm grande importância na construção da 
história da instituição. Para fazermos uma festa bonita, 
estamos tentando localizar esses egressos”, explicou Fer-
nanda Pinheiro, coordenadora executiva do evento em 
entrevista para o portal da UFMA. ■

EVANGELIZAÇÃO DAS CRIANÇAS

O trabalho com as crianças nas diversas expressões eclesiais
Ascom Arquidiocese de São Luís do Maranhão

Outubro é o mês das crianças e o Jornal do Maranhão 
trouxe diferentes expressões eclesiais e como se dedicam 
na evangelização dos pequeninos. Veja o que a Igreja da Ar-
quidiocese de São Luís do Maranhão, através de diferentes 
serviços pastorais, tem feito e como ter acesso a essas missões.

Pastoral da Criança
Referência em trabalhos voltados para as crianças e mães, 

esta pastoral tem como objetivo a promoção e o desenvolvi-
mento integral da criança de 0 a 6 anos de idade em seu am-
biente familiar e em sua comunidade. Contato: Coordenação, 
Irmã Walquiria Coelho - (98) 98806 6949.

Pastoral Catequética
A catequese para crianças e para adolescentes é uma tarefa 

importante nos tempos atuais, nesta pastoral, ensina-se que 
Cristo é o único exemplo a ser seguido. Se você tem interesse 
em engajar-se na causa de cuidar da catequese de crianças e 
jovens, entre em contato com a pastoral de sua paróquia ou 
a coordenação Arquidiocesana. Contato: Mariléa de Jesus - 
(98) 99992 9577.

Infância e Adolescência Missionária (IAM)
Completando 100 em que o Papa concedeu o reconheci-

mento pontifício, a IAM lança o “Concurso Internacional de 
desenho para pequenos grandes missionários”. O concurso 
agrupará crianças e adolescentes com idade entre 4 a 6, 7 a 
11, 12 a 16 anos. A paróquia enviará o desenho vencedor 

para a etapa diocesana e a coordenação diocesana da IAM 
enviará o desenho para a etapa nacional. O vencedor nacio-
nal poderá representar o país diante do Santo Papa Fran-
cisco. Motive suas crianças e adolescentes a participarem! 
Serviço: o regulamento completo você encontra no site 
www.pom.org.br

Renovação Carismática Católica (RCC)
O Ministério de evangelização para crianças e adolescen-

tes, oferece evangelização querigmática para a faixa etária 
de 4 aos 12 anos e acontece por meio de reuniões de oração 
com linguagem e programação específica para essa idade, 
promovidas pelos grupos de oração da RCC, que possuem o 
ministério implantado ou quando há atividades nos encon-
tros dos adultos que têm filhos ou levam criança. No dia 12 
de outubro, na sede da RCC, eles farão um encontro do Dia 
das Crianças. Contato: Karla Meryrelle - (98) 98559 6547.

Comunidade Católica Shalom 
No Espaço de Paz, a Shalom atende 30 crianças no período 

vespertino, onde são realizadas atividades de apoio pedagó-
gico, oficina de artes, oficina de violão, ballet, aulas de edu-
cação física, futsal e atividades de espiritualidade. O trabalho 
é realizado pelos missionários. No dia 12 de outubro, Dia das 
Crianças, realizarão atividades para a turma.  Contato para 
quem tem interesse em ser voluntário ou ajudar financeira-
mente: Aryane Prado - (98) 98187 2284. ■

 Crianças atendidas pelo projeto social da Comunidade 
Shalom, no Espaço da Paz, Vila Palmeira. 
Foto: Comunicação Comunidade Shalom

Crianças do Ballet, atendidas pelo Espaço da Paz, Shalom, 
Vila Palmeira. Foto: Comunicação Comunidade Shalom

DGAE E ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA

Aprofundamento das Diretrizes da Ação 
Evangelizadora e a Assembleia Arquidiocesana
Ascom Arquidiocese de São Luís do Maranhão

No dia 2 de setembro, após a 59ª Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), os bispos 
anunciaram o itinerário  para a mudanças na construção do 
Caminho Sinodal para as Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja (DGAE). 

Após três anos de desafios enfrentados com a pandemia, 
a Igreja do Brasil discerniu a necessidade de uma adaptação 
no processo de construção das DGAE. E a  Igreja oficializou 
um novo processo de construção destas diretrizes, o qual 
receberá sugestões das dioceses e em 2025 será apresentado 
para apreciação dos bispos. O novo processo se configura 
como um caminho de discernimento e maturação dos te-
mas presentes nas DGAE 2019-2023, explorados à luz da 
proposta sinodal.

Para isso, deverão se seguir os seguintes passos: nos dias 
18, 19 e 20 de novembro, a realização da 32ª Assembleia 
Arquidiocesana Pastoral, de onde deve sair a atualização do 
Plano Pastoral. Em 2023, até o mês de julho, as Dioceses do 
Brasil devem encaminhar sugestões para as novas DGAE. 
Em 2024, aprofundamento do material final do Sínodo. E 
por  fim, em 2025, apresentação das Novas Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora. 

PLANO PASTORAL (NOVEMBRO)
As DGAE e o resultado da Assembleia Arquidiocesana dão 

origem ao Plano Pastoral, instrumento que é construído e 
acompanhado por uma Equipe de Coordenação (EC). Na 
Arquidiocese, essa EC é formada por: dom Gilberto Pasta-
na (arcebispo), pelos padres Flávio Colins e Jadson Borba, 
diácono José Ribamar Castro, irmãs Rosa, Eugênia e Vera 
Britto. A última Assembleia aconteceu em 6 de novembro 
de 2020, no Instituto de Estudos Superiores do Maranhão 
(Iesma), com o tema “Comunidades Eclesiais Missionárias”. 
Em 2021, com a pandemia, a Assembleia Arquidiocesana 
não aconteceu.

Para a realização da Assembleia 2022 serão criadas 
equipes de secretaria, infraestrutura, compras, logística, 
animação e comunicação. Como convite, as paróquias, 
comunidades e expressões eclesiais, receberão um Guia 
da 32ª Assembleia, contendo orientações, orações, meto-
dologias e orações da Assembleia. Todos os passos devem 
ser amplamente divulgados nos meios de comunicação da 
Arquidiocese. “Tudo isso para que, uma vez que partici-
pem, se comprometam com o processo de evangelização 
na Arquidiocese”, reforça padre Jadson Borba, coordenador 
arquidiocesano da Ação Evangelizadora Missionária. ■
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Há 30 anos, em 28 de junho de 1992, a capela de Nossa 
Senhora de Nazaré, no bairro Cohatrac, foi elevada a paró-
quia pelo bispo dom Paulo Andrade Pontes (in memoriam), 
que empossou, na época, como pároco o saudoso padre José 
Bráulio Sousa Ayres.

Mas a história de construção do templo começou bem 
antes. Iniciou na década de 1980, quando os moradores do 
bairro recém inaugurado resolveram se juntar em nome da 
fé católica. No princípio, as atividades religiosas aconteciam 
por meio de reunião na associação do bairro, em seguida, 
na escola padre Newton, até construírem uma capela. O 
certo é que o bairro cresceu, a comunidade católica também 
e veio a necessidade de criar uma paróquia.

A capela de Nossa Senhora de Nazaré 
que deu origem ao Santuário. 

Foto: Arquivo Pascom Santuário N. S. de Nazaré

Até o final da década de 90, a então Igreja Nossa Senhora 
de Nazaré pertencia à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do bairro Cohab. Já o grau de Santuário Nossa Se-
nhora de Nazaré, foi recebido no dia 4 de janeiro de 2020 
com missa presidida pelo então arcebispo metropolitano 
de São Luís, dom José Belisário da Silva.

De acordo com o reitor do Santuário de Nossa Senhora 
de Nazaré, padre Flávio Colins, quando se torna Santuário 
significa que é um lugar de atendimento de confissões per-
manentes, mais celebrações, incentivo da prática devocional 

e a partir daí, promoção do amadurecimento da fé. “As pes-
soas vão ao Santuário porque sabem que a qualquer hora tem 
alguém para atender, pagar suas promessas, etc.”, afirma.

A elevação da Paróquia para Santuário fez com que au-
mentassem os números de celebrações e fiéis e, consequen-
temente, surgisse a necessidade de ampliação, mais uma vez, 
do templo para bem acolher os devotos e devotas de Nazaré.

Com a ampliação da edificação, será possível acolher 
aproximadamente 1400 pessoas sentadas confortavelmen-
te. “Quando foi construído o primeiro templo, foi feita a 
campanha do tijolo: as pessoas iam de rua em rua pedindo 
tijolos. Agora não tem sido diferente, porém os desafios 
são maiores, não mais de tijolo em tijolo, mas de metro a 
metro (metro de construção). Começamos em 2019 e tem 
mobilizado muitas pessoas”, garante padre Flávio.

Para Rozenir Mesquita, membro da Comissão do Círio, 
cada campanha realizada em prol da ampliação aumenta 
o sentimento de fé e de pertencimento. “É algo inexplicá-
vel, um desejo de ver a nossa basílica reformada e atrativa”, 
pontua.

A Praça Nossa Senhora de Nazaré foi revitalizada por 
meio do Governo do Estado. A praça está localizada em frente 
à Igreja matriz e, geralmente, é utilizada para eventos da 
paróquia e outras atividades da comunidade do Cohatrac.

A FESTA DA LUZ

“Maria é aquela que apresenta ao mundo 
aquele que é a luz”, diz o padre Flávio. 

Foto: Arquivo Pascom Santuário N. S. de Nazaré

Quando se fala em Círio de Nazaré, a referência para a 
celebração no Maranhão é a Paróquia Nossa Senhora de 
Nazaré, pertencente à Arquidiocese de São Luís, que fica 
no bairro Cohatrac, com sua Festa da Luz.

“O Círio evoca a grande vela que acendemos na noite de 
Páscoa. É a luz do Cristo que resplandecente ressuscita, que 
dissipa as trevas do nosso coração, dissipa as trevas da nossa 
mente. A luz que vence a escuridão da noite. O Círio aceso 
no fogo novo, que rompe a escuridão e as trevas, é a luz de 
Cristo, que é a luz do mundo”, explica o reitor do santuário 
Nossa Senhora de Nazaré, padre Flávio Colins.

Para o padre, celebrar o Círio é celebrar a fé, é deixar-se 

guiar, iluminar, purificar por essa luz que é o Cristo. “Ce-
lebrar a fé e deixar que a nossa vida inteira seja marcada, 
movida, iluminada, pela fé que nós professamos, em Cristo 
luz do mundo”, pontua.

De acordo com informações da Basílica de Nazaré, no 
Pará, segundo o padre Flávio conta, o Círio que mais cresce 
no Brasil, além do próprio realizado no Pará, é o Círio de 
São Luís - Festa da Luz. Ele explica que o Círio de Nazaré 
(do Cohatrac) levou o acréscimo de Festa da Luz para dar 
mais visibilidade à celebração do Maranhão. O padre explica 
que a fé que é professada tem uma dimensão social e que ao 
redor do Círio gravitam outras vertentes, cuja celebração 
tem várias faces como o Círio esportivo, Círio cultural, 
Círio ecológico, Círio solidário (este que acentua mais a 
dimensão social da fé).

Ele pontua também a importância de Maria de Nazaré: 
“Maria é aquela que apresenta ao mundo aquele que é a luz. 
Ao celebrar o Círio, é atraído por esta luz, a luz do Cristo 
que nasce, que ressuscita, a luz do Cristo que brilha nas 
pessoas, e que continua brilhando de modo particular em 
Nossa Senhora de Nazaré, em Maria sua mãe”, padre Flávio 
explica a importância de Maria.

ORIGEM

O ano de 1700 marca o começo da história do Círio, 
com o achado da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré por 
Plácido José de Souza, na cidade de Belém, às margens do 
Igarapé Murutucu, próximo de onde hoje se ergue a Basílica 
Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. (Fonte: círiodena-
zare.com.br)

O Círio é uma manifestação de fé e devoção à Nossa Se-
nhora de Nazaré, que é realizada há mais de 200 anos na 
cidade de Belém (PA). A celebração foi reconhecida como 
Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e declarado Patrimô-
nio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

No Maranhão, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 
11.127, em outubro de 2019, que tornou o Festejo do Círio 
de Nazaré do Cohatrac Patrimônio Cultural Imaterial do 
Estado do Maranhão, em reconhecimento à importância 
e grandiosidade do evento religioso para todo o estado.

A Imaculada de Nazaré
De acordo com uma antiga tradição cristã do primeiro 
século, o próprio São José esculpiu uma imagem de 
Maria em madeira, em Nazaré, na Galiléia, e esta foi 
pintada por São Lucas Evangelista.
Mais tarde, a imagem foi levada para o mosteiro de 
Cauliniana, na Espanha. Depois, já no século VI, no 
ano de 711, foi levada para Portugal.
Conta a história que a imagem de Nossa Senhora de 
Nazaré ficou escondida por 400 anos. É que, com a 
invasão dos Mouros em Portugal, o rei Rodrigo, últi-
mo rei visigodo da Península Ibérica, fugiu levando 
as relíquias de São Brás, São Bartolomeu e a imagem 
de Nossa Senhora de Nazaré, junto com sua famí-
lia e com frei Romano que sempre o acompanhou. 
Antes de morrer, frei Romano escondeu a imagem 
em uma gruta, onde ficou por 400 anos e foi des-
coberta por pastores.

Oração à Nossa 
Senhora de Nazaré

Ó Virgem Imaculada de Nazaré, fostes na terra cria-
tura tão humilde, a ponto de dizer ao Anjo Gabriel: Eis 
aqui a escrava do Senhor. Mas, por Deus, fostes exal-
tada e preferida, entre todas as mulheres, para exer-
cer a sublime missão de Mãe do Verbo Encarnado.
Adoro e louvo a Altíssima que vos elevou a essa ex-
celsa dignidade e vos preservou da culpa original.
Quanto a mim, soberbo e carregado de pecados, sin-
to-me confundido e envergonhado perante vós. Entre-
tanto, confiando na bondade e ternura de vosso Cora-
ção Imaculado e maternal, peço-vos a força de imitar 
a vossa humildade, e participar da vossa caridade a 
fim de viver unido, pela graça, ao vosso divino filho 
Jesus. Assim como vós viveste no retiro de Nazaré.
Para alcançar essa graça, (fazer o pedido), que-
ro com imenso afeto, e filial devoção, saudar-vos 
como o arcanjo Gabriel: Ave Maria cheia de graça, 
o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mu-
lheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.

A fé em Nossa Senhora 
de Nazaré que ilumina o 
Maranhão há 30 anos com 
a Festa da Luz no Cohatrac
Da redação
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Imagens do primeiro Círio de Nazaré realizado em São Luís. 
Acima, procissão em frente à igreja de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, na Cohab, e abaixo, procissão em frente à 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Centro. 

Fotos: Arquivo Pascom Santuário N. S. de Nazaré

MANIFESTAÇÃO DE FÉ E DEVOÇÃO

Ao longo dos 30 anos do Círio, realizado no bairro do 
Cohatrac. O evento reúne milhares de fiéis de várias lo-
calidades do Maranhão e de estados vizinhos, que vão às 
ruas em carreatas, romarias e procissões. De acordo com 
Rozenir Mesquita, membro da Comissão do Círio, a cele-
bração é realizada no bairro desde 1992, quando a imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de Belém do Pará 
veio visitar São Luís em peregrinação, por ocasião dos 200 
anos de comemoração do Círio de Nazaré em Belém do Pará.

“Naquele ano a nossa capela ainda era subordinada à 
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situada no 
bairro da Cohab. Quando a imagem chegou ao aeropor-
to, grande era a multidão que foi recepcioná-la. De lá, foi 
translada para a Igreja do Carmo em carreata”, recorda. E 
continua: “Naquele mesmo ano foi realizado o primeiro 
Círio de Nazaré, saindo em procissão da Igreja Nossa do 
Perpétuo Socorro para a capela do Cohatrac denominada 
de Nossa Senhora de Nazaré. Foi um grande momento de 
fé numa linda manhã de 28 de junho sob um forte e lindo 
sol da nossa ilha de São Luís. Esse momento foi marcante 
para a criação da nossa capela que naquele mesmo ano foi 
elevada a paróquia”, conta emocionada.

O Círio de Nazaré vem a cada ano aumentado o número 
de fiéis e a Festa da Luz fica ainda maior, de acordo com a 
organização do evento. A procissão da Luz aconteceu pela 
primeira vez em 2011 e foi idealizada pelo padre Flávio Co-
lins, atual reitor do Santuário. “A procissão do Círio é um 
momento muito marcante, muito emocionante ver pessoas 
cumprindo promessas, levando diversos e variados itens 
simbolizando pagamentos de promessas, crianças vestidas 
de anjos. Enfim, várias manifestações em agradecimento à 
Nossa Senhora de Nazaré”, frisa Rozenir Mesquita.

Edna Oliveira é legionária e há 30 anos participa fervoro-
samente do Círio de Nazaré no bairro. “O Círio é um misto 
de emoções, reavivamento da fé, a reflexão, a fraternidade, 
a solidariedade e, principalmente a comunhão com Maria 
e com Jesus Cristo”, descreve.

Maria Goreth Bogéa reside há 40 anos no Cohatrac, ela 
conta que casou na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, agora 
Santuário. “Também tive meus filhos no bairro, hoje adultos, 
sinto-me agraciada por fazer parte da comunidade”, infor-
ma. Sobre o Círio ela fala emocionada: “O Círio de Nazaré, 
para mim e para a minha família, significa o ponto culmi-
nante de toda nossa existência no Cohatrac. Fico em estado 
de graça durante a celebração”, revela. E finaliza animada: 
“Nós enfeitamos a rua para ver Nossa Senhora passar. É com 
prazer e alegria que participamos da celebração”.

CÍRIO NA PANDEMIA

Em virtude da pandemia, as missas presenciais foram 
suspensas, ficando totalmente online. Em 2020, o padre 
Flávio sobrevoou a cidade de São Luís de helicóptero com a 
Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E a procissão da Luz 
aconteceu em todos os conjuntos do bairro, na ocasião, os 
padres percorreram as ruas com a santa em cima de carros 
abertos. Por onde a santa passava, os fiéis se reuniam na 
porta de suas casas, com velas acesas. Em 2021, aos poucos, 
as missas foram retomadas, obedecendo aos protocolos sa-
nitários, tais como: uso de álcool em gel, distanciamento 
e uso de máscaras.

“Durante a pandemia foi tudo virtual, e tivemos o cuidado 
para não haver aglomerações, preservando toda riqueza que 
tem o Círio. Tudo que celebramos praticamente foi trans-
mitido pela internet. Nesse período, o Santuário se tornou 
uma referência e teve mais visibilidade, pois as celebrações 
em 2021, os grandes momentos da arquidiocese, foram 
transmitidos a partir do santuário do Cohatrac”, informa 
padre Flávio e que, segundo ele, com o avanço da vacina-
ção, todos se sentem mais seguros em propor a celebração. 
“Estamos retomando com calma, mas sem perder a beleza 
e a grandiosidade. Mas é importante ressaltar que o Círio 
também acontece na base, no dia a dia, o ano inteiro ins-
pirado pela imagem de Maria, e acompanhado da palavra 
de Deus”, complementa.

O reitor do santuário deixa uma mensagem: “Retomar 
à vida, poder celebrar o Círio, enche a gente de esperança, 
mesmo que o mal desconhecido pareça ser maior do que 
nós, deve ser vivido à luz da fé, pois a luz do Cristo é aquela 
que permanece. A luz do Cristo que vence toda a escuridão. 
É isso que desejo: que a luz da nossa fé seja sempre maior 
do que qualquer desafio, do que qualquer escuridão ou mal 
que nos possa acontecer”. ■

Contatos do Santuário de N. S. de Nazaré: 
m (98) 3238-3640 • Q santuarionazare_slz 

M TVSantuáriodeNazaré

Calendário do Círio
As comemorações, que foram iniciadas no mês de janei-
ro, terão seu ponto alto no período de 6 a 16 de outubro, 
com o Lema: “O que andais conversando pelo caminho?” 
(Lc 24,17). Confira as datas:

 • 17.09: Círio Solidário 
Projeto Irmãos de Sangue

 • 30.09 a 2.10: Círio das Crianças
 • 6.10: Abertura do Círio
 • 6 a 16.10: Novenário da Luz
 • 8.10: Romaria
 • 15.10: Procissão da Luz 

translado e apresentação do Manto
 • 16.10: Procissão e Missa de encerramento

← Cartaz do Círio 2022. Fonte: Pastoral da Comunicação 
do Santuário Nossa Senhora de Nazaré

Campanha de arrecadação 
para o Santuário 

O Santuário Nossa Senhora de Nazaré está em obras 
pra ampliação do  prédio da matriz, visando melhor 
acolhimento dos féis. Qualquer pessoa pode contri-
buir com essas obras, fazendo doações, por meio de  
depósitos nas contas bancárias do Santuário:

 • Banco do Brasil: 
Agência: 3650-1 
Conta Corrente: 7329-6 
PIX: 00112399000100

 • Banco Itaú: 
Agência: 7127 
Conta Corrente: 0971-2 
PIX: pnsnaz@hotmail.com

Assim ficará o Santuário após a reforma completa. 
Foto: Arquivo Pascom Santuário de 

Nossa Senhora de Nazaré

Procissão de encerramento do Círio em 2021. 
Foto: Arquivo Pascom Santuário N. S. de Nazaré

Abertura do Círio das Crianças em 2021. 
Foto: Arquivo Pascom Santuário N. S. de Nazaré

Abertura do Novenário da Luz, em 2021. 
Foto: Arquivo Pascom Santuário N. S. de Nazaré
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PALAVRA DO REITOR

Devoção aos santos e 
oração pelos mortos
Padre Cláudio, reitor do Santuário de São José de Ribamar

A fé na ressurreição da carne, na comunhão dos 
santos e na vida eterna, tal como lemos nas Sagradas 
Escrituras (cf. Mc 12,26-27; Jo 5,28-29; 1 Cor 15,12-
13; Mt 25,46; Apoc 7,13-15)  e professamos no Credo 
cristão: “eu creio na ressurreição da carne e na vida eter-
na”, constituem o fundamento da devoção aos santos 
e da oração pelos mortos. 

Nós somos devotos dos santos porque acreditamos 
que eles, tendo abraçado com esmero a fé em Cristo e 
tendo passado pela morte, estão vivos com Cristo no 
céu (cf. II Cor 5,1; Lc 16,23; 23,43). A morte não os ani-
quilou, não os destruiu. Eles, enquanto peregrinavam 
nesta terra, colocaram a sua fé em Cristo, deixaram-se 
abraçar pela sua misericórdia e por Ele foram lavados 
de seus pecados. E, porque acreditamos que estão vi-
vos, pedimos a sua intercessão, ou seja, pedimos que a 
sua oração se una à nossa para a maior glória de Deus 
e em benefício de nossas necessidades, uma vez que 
ainda peregrinamos nas imperfeições deste mundo. 
Como nos ensina o concílio Vaticano II: a verdadeira 
devoção “aos santos não consiste na multiplicação dos 
atos exteriores, senão na intensidade do amor ativo, que 
procura “no exemplo da vida dos santos, na comunhão” 
com eles e no recurso à sua intercessão um bem maior para 
cada um de nós e para a Igreja” (LG 51). Para ser devoto 
não é suficiente ter uma imagem, recitar uma ora-
ção ou participar de uma procissão. Estes gestos são 
importantes, mas a verdadeira devoção se constitui 
de gestos maiores que buscam reproduzir na nossa 
própria existência, no hoje da nossa história, aquelas 
virtudes de caridade, fé e esperança que ornaram a 
vida daqueles que nos precedem na glória eterna. 
Ser devoto é amar e adorar a Deus de todo o coração 
e servir os irmãos, como os santos souberam fazer.

Toda devoção aos santos é, portanto, uma autêntica 
forma de adoração a Deus, uma vez que toda santi-
dade resulta da ação do próprio Deus e do alvorecer 
do Reino inaugurado por Jesus nesta terra: “todo tes-
temunho autêntico de amor aos que estão no céu, tende 
naturalmente a Cristo, dirige-se a ele, coroa de todos os 
santos e, por ele, a Deus, admirável em seus santos, em 
que é glorificado” (LG 50).

E, além de ser devotos dos santos, como ato de ado-
ração a Deus, rezamos também por todos os nossos 
irmãos que vão falecendo ao longo do nosso caminhar 
sobre a terra. O livro dos Macabeus (12,43-44) fala 
do sacrifício oferecido no templo em expiação dos 
pecados daqueles que haviam morrido em combate; 
acreditava-se que eles poderiam ser perdoados dos 
pecados cometidos em vida e, assim, ressurgir dos 
mortos.  

Ao lado da oração pelos vivos, a oração pelos mortos 
sempre fez parte da tradição e da liturgia da Igreja Ca-
tólica. Por exemplo, durante a santa missa, na Oração 
Eucarística II, reza-se: “lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição 
e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face”. 

A devoção aos santos e a oração pelos mortos são 
também expressões vivas da comunhão dos santos. 
Esta comunhão significa que a Igreja da qual fazemos 
parte não se constitui somente daqueles que estão 
vivos para este mundo, mas de todos aqueles que fo-
ram batizados em Cristo e nele perseveram: “até que 
o Senhor venha em sua majestade e todos os anjos com 
ele (cf. Mt 25, 31), que a morte seja destruída e todas as 
coisas a ele submetidas (cf. 1Cor 15, 26-27), muitos dos 
seus discípulos caminham na terra. Outros, passada esta 
vida, estão sendo purificados. Outros, enfim, glorificados, 
contemplam ‘claramente Deus uno e trino, tal como é’. 
Todos, no entanto, em graus e regimes diversos, partici-
pamos do mesmo amor de Deus e do próximo e cantamos o 
mesmo hino à glória de nosso Deus”. Acreditamos que a 
partir do mistério pascal de Jesus, nem o pecado, nem 
a morte podem destruir a comunhão dos fiéis entre 
si, nem a sua comunhão com Deus. Pois, para Deus e 
para nós que cremos, todos estarão sempre vivos (cf. 
Lc 20,37-38). Eis porque oramos por todos os falecidos! 
Eis porque somos devotos de todos santos! Amém! ■

VISITAÇÃO DE SÃO JOSÉ

Peregrinação de São José de Ribamar 2022
Valéria Baldez, jornalista da Pascom em São José de Ribamar

Durante os meses de julho e agosto, a imagem peregrina 
de São José de Ribamar visitou grupos, movimentos e pas-
torais que integram o Santuário, com o intuito de animar 
e convidar a todos para participar do festejo do Glorioso 
São José de Ribamar.

Peregrinação de São José com a imagem peregrina na 
Paróquia de São Roque (Lira), em São Luís. Foto: Pascom SJR

Dando continuidade às peregrinações que antecedem 
o festejo do padroeiro do Maranhão, o pré festejo movi-
mentou as pastorais, animando-as na preparação da festa 
que nesta edição teve como tema “Guardião da comunhão 
e protetor da missão”.

A cada ano, o mês de setembro é marcado pela grande 
festa do santo e em 2022, o Santuário teve uma programa-
ção em sintonia com o momento especial vivido pela Igreja 
Católica: a preparação para o Sínodo dos Bispos, em 2023. 
Por isso, todos os momentos da festa são oportunidades 
para refletir sobre o tema “São José de Ribamar, guardião 
da comunhão e protetor da missão”. “A sinodalidade é res-
ponsabilidade de todos no serviço de evangelização e em 
todas as atividades pastorais. Os ministros ordenados, os 

leigos e religiosos são igualmente responsáveis pela im-
plantação do Reino de Deus neste mundo”, explica o padre 
Cláudio Roberto, reitor do Santuário.

Todos os grupos, movimentos, pastorais e grupos visita-
dos foram convidados a vivenciar a sinodalidade e a vivenciar 
a missão de São José como guardião da família de Nazaré.

Peregrinação à Paróquia Nossa Senhora da Natividade, em 
Urbano Santos (MA). Foto: Pascom SJR

Peregrinação de São José de Ribamar em Vargem Grande 
(MA). Santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus. 

Foto: Pascom SJR

FESTEJO DO PADROEIRO DO MARANHÃO

Romarias no festejo de São José de Ribamar
Valéria Baldez, jornalista da Pascom em São José de Ribamar

No período de 1º a 25 de setembro aconteceu o Grande 
Festejo de São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão. A 
programação foi composta por missas, batizados, confissões, 
romarias, novenas, louvor, bênçãos de romeiros, objetos e 
veículos. Na ocasião, a Romaria da Sobriedade, realizada no 

dia 3, foi marcada por mensagens motivacionais e positivas, 
chamando a atenção para o cuidado com o outro. Isto se 
deu, assim como em anos anteriores, em comunhão com a 
campanha do Setembro Amarelo - que visa a prevenção com 
intuito de diminuir os casos de suicídio.

Romaria da Juventude em São José dos Índios. 
Foto: Mário Carvalho/Pascom SJR

Romaria das Crianças na Comunidade São Benedito. 
Foto: Fábio José

Romaria da Pastoral da Sobriedade. 
Foto: Ribamar Carvalho/Pascom SJR

Romaria do Terço dos Homens, na Igreja de São José dos Índios. 
Foto: Ribamar Carvalho/Pascom SJR

TRÍDUO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

São Francisco de Assis, 
exemplo de vida e missão
Confira a Programação:

01/10 - Sábado
Missa: 16h
Liturgia: Santa Maria e Pastoral Familiar;
Convidados: Sagrada Família, Ministros, MEJ, Coroinhas e 
Comunidade Santo Antônio (Panaquatira).

02/10 - Domingo
Missa: 16h
Liturgia: São Benedito e São Pedro (Vieira);
Convidados: Terço dos Homens, Pastoral do Dízimo, 
Pastoral da Acolhida, Legião de Maria e Comunidade de 
Nossa Senhora de Fátima (Roseana).

03/10 - Segunda-feira
Missa: 16h
Liturgia: Nossa Senhora das Graças e Apostolado da 
Oração;
Convidados: Grupos de casais, Boa Nova, Voluntárias, 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Comunidade Nossa 
Senhora da Conceição (Dr. Julinho).

04/10 - Terça-Feira
Procissão: 16h
Missa: Após a chegada da procissão
Liturgia: Comunidade São Francisco de Assis
Convidados: Pastoral da Sobriedade, Catequese, Patronato 
São José de Ribamar, Pascom, Comunidade São José (Vila 
São José), Comunidade Santa Mônica, Comunidade São 
José dos Índios e todo o povo de Deus.
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Construção da síntese nacional do Sínodo

A  Equipe Nacional de Animação do Sínodo 2023 
esteve reunida em Brasília (DF) no período de 8 a 12 
de agosto, na sede da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), para elaborar a síntese única da 
Igreja no Brasil, através das contribuições de todas 
as dioceses. A participação das comunidades bra-
sileiras na primeira etapa foi significativa, somando 
cerca de 94% das dioceses existentes no país, no to-
tal de 254 dioceses e 8 organizações religiosas.

O bispo auxiliar do Rio de Janeiro (RJ) e secretá-
rio-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil, dom Joel Portella Amado, falou ao site oficial da 
CNBB sobre o processo de elaboração da síntese. “A 
elaboração das respostas mostrou para nós a diver-
sidade do Brasil e a diversidade no modo de proceder 
com as respostas. Mostrou que nós estamos apren-
dendo a realizar escutas”, disse.

O secretário-geral destacou que, embora as res-
postas recolhidas nos documentos tenham sido de 
suma importância, o processo de escuta em si e o 
empenho da equipe foi uma escola que não se pode 
perder.

Após a elaboração da síntese da Igreja do Brasil, 

o próximo passo é a construção da síntese do Cone 
Sul do Conselho Episcopal Latino-Americano (Ce-
lam), que envolve o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argen-
tina. Portanto, representantes de cada país mencio-
nado irão se reunir no Brasil, a partir de 6 de março 
de 2023, para redigir o relatório do Cone Sul por meio 
dos relatórios locais. Após este relatório, partirão 
para a elaboração do CELAM.

Secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Joel Portella Amado em entrevista à CNBB. 

Fonte: site oficial da CNBB.

O caminho sinodal vivenciado pelas dioceses inspira a CNBB na 
composição das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora

Na 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), que ocorreu entre 
os dias 28 de agosto e 2 de setembro, em Aparecida 
(SP), os bispos decidiram construir as novas Diretri-
zes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
(DGAE) através de um caminho sinodal.

Embora o processo de construção das DGAE es-
tiveste previsto para ocorrer no próximo ano, que é 
quando encerra o intervalo de quatro anos referente 
a cada atualização, os bispos optaram por dar con-
tinuidade ao processo de escuta vivenciado através 
do Sínodo e a inclusão dos resultados obtidos nesse 
processo sinodal. 

Na carta escrita na Assembleia Geral, os bispos 
explicam que o estilo sinodal garante maior comu-
nhão e participação de todo povo de Deus, por meio 
do reconhecimento da validade das atuais Diretrizes 
e da proposta de um aprofundamento e integração 
dos desafios dos novos contextos. “Cremos que, co-
nhecendo-o, poderemos assumi-lo com mais empe-
nho e alegria, como uma construção coletiva e dele 
participarmos de forma solidária, ativa e correspon-
sável”, afirmam os bispos na carta.
A sinodalidade

Após esse processo sinodal ocorrido nas dioce-
ses, paróquias e comunidades, e a visão ampliada 
em relação à missão e atividades da Igreja pela par-
ticipação do povo, os bispos afirmam que a sinodali-
dade é o caminho desejado por Deus para a Igreja do 
Terceiro Milênio, e por isso, assumem o compromis-
so de construírem uma Igreja decididamente sino-
dal. “Reafirmamos nosso compromisso eclesial com 
a continuidade deste caminho e a convicção de que, 
entre nós, não há espaços para retrocessos”, trecho 
da carta dos bispos do Brasil.

Algumas indicações foram apresentadas em par-
tilhas dos Bispos, comissões e organismos do povo 
de Deus para a construção das futuras DGAE, além 

de serem estímulo para prosseguir no caminho de 
escuta e de diálogo. Por isso, ao final da carta, eles 
pedem e motivam a colaboração do povo de Deus 
em torno de um questionamento: Diante do atual 
contexto social e eclesial, o que devemos considerar 
na elaboração das próximas Diretrizes? 

Essa decisão dos bispos do Brasil fortalece a 
importância do processo sinodal, que, sem dúvi-
das, foi inspiração para a construção de uma Igreja 
mais integrativa e democrática, sendo o impulso de 
transformação na caminhada e decisões eclesiais. 
“O dinamismo com o qual este processo foi vivido, 
testemunha a riqueza da diversidade e a harmonia 
das convergências que manifestam o rosto de nossa 
Igreja”, afirmam os bispos em carta.

Participe você também!

Diante do atual contexto social e eclesial, o que devemos consi-
derar na elaboração das próximas Diretrizes? 
Envie sua contribuição à Comissão do Tema Central, através 
do e-mail: temacentral@cnbb.org.br, até 31 de julho de 2023.

Acesse a carta na íntegra

Carta à Igreja no Brasil sobre o caminho 
sinodal para as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora. Aponte a câmera do seu 
smartphone e confira.

PALAVRA DO PAPA

Maria, cuida com carinho 
deste mundo ferido

Professor Mario Cella

“Maria, a mãe que cuidou de Jesus, 
cuida com carinho e preocupação ma-
terna também deste mundo ferido”

“O seu nascimento faz-nos intuir a 
iniciativa amorosa, terna e compassiva 
do amor com que Deus se inclina sobre 
nós e nos chama para uma aliança ma-
ravilhosa com Ele, que nada e ninguém 
poderá romper”.

“... A genealogia de Jesus (cf. Mt 1, 
1-17) não é uma mera lista de nomes, 
mas história viva, história dum povo 
com o qual Deus caminhou e, ao fazer-
-Se um de nós, quis anunciar que, no 
seu sangue, corre a história de justos e 
pecadores, que a nossa salvação não é 
uma salvação asséptica, de laboratório, 
mas concreta, uma salvação de vida que 
caminha…”

“Esta longa lista diz-nos que somos 
uma pequena parte duma longa história 
e ajuda-nos a não pretender protago-
nismos excessivos, ajuda-nos a fugir da 
tentação de espiritualismos evasivos, a 
não abstrair das coordenadas históri-
cas concretas em que nos cabe viver. E 
também integra, na nossa história de 
salvação, aquelas páginas mais obscu-
ras ou tristes, os momentos de desola-
ção e abandono comparáveis ao exílio”.

“Os momentos de desolação que hoje 
ferem o mundo são inúmeros”, como 
denuncia o pontífice... “A pandemia acir-
rou as consequências das desigualda-
des sociais, somando-se aos problemas 
já existentes, como migração forçada, 
desnutrição, analfabetismo, conflitos, 
guerras e destruição do meio ambiente”

(Vaticans News, homilia do papa Francisco 

pronunciada no dia 8 de setembro, dia da festa 

da Natividade de Maria - Twitter, 08/09/2022)

Caminho Sinodal
Sínodo 2021 2023

Vivência do Sínodo na Arquidiocese de São Luís
Da redação

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

Há uma infinidade de cores presentes ao nosso redor. Elas 
são percebidas pelos nossos olhos nos objetos, seres e coisas 
que nos cercam por meio da absorção, refração ou reflexão 
dos raios de luz branca que incidem sobre as diversas mate-
rialidades. Entretanto, mais do que seu aspecto fisiológico, as 
cores provocam sentimentos e sensações nos seres humanos, 
atuando como estimulantes ou perturbadoras das emoções. 

Se você é fã de futebol certamente identificará um time 
por suas cores: o rubro-ne-
gro, o tricolor, o alvinegro, 
o alvirrubro, o azulão e por 
aí vai. Também deve conhe-
cer o sistema de cartões apli-
cados pelo árbitro durante 
dos jogos: amarelo para ad-
vertência e vermelho para 
expulsões. 

Mudando de contexto, o 
espaço religioso também adota um sistema de cores para 
identificar seus tempos litúrgicos, como faz a Igreja Católi-
ca: roxo para os Tempos do Advento e da Quaresma, branco 
para o Tempo do Natal e da Páscoa, vermelho no Pentecos-
tes e santos mártires e verde para o Tempo Comum. E cada 
uma dessas cores denota um sentimento ou ação: esperança, 
alegria, martírio, purificação e penitência.

Seus significados já estão fixados na mente das pessoas e 
a simples presença daquela cor já comunica alguma coisa. É 
nesse sentido que as diferentes associações médicas utilizam 
as cores associadas aos meses para intensificar o trabalho de 
prevenção de determinadas doenças. 

O outubro rosa e o novembro azul são certamente as mais 

conhecidas dessas campanhas que visam conscientizar as 
pessoas sobre a prevenção ao câncer de mama e de próstata, 
respectivamente. Sua força pode ser explicada em parte pela 
associação cultural das cores rosa e azul aos gêneros feminino 
e masculino, nessa ordem, o que facilita a identificação do 
público preferencial de cada campanha.

Mas, não são apenas os meses dez e onze que possuem 
alertas coloridos de prevenção. Em todos os meses já iden-

tificamos pelo menos uma 
campanha: o Janeiro Branco 
chama atenção sobre a saúde 
mental; o Fevereiro Roxo é o 
mês de conscientização so-
bre as doenças: lúpus, fibro-
mialgia e mal de Alzheimer; 
já o Março Azul traz o debate 
sobre a prevenção ao câncer 
colorretal; em abril também 

se utiliza o azul para falar sobre o autismo; o Maio Amarelo 
ressalta a prevenção aos acidentes de trânsito; Junho Verme-
lho faz o alerta sobre a importância da doação de sangue; o 
Julho Amarelo traz a discussão sobre as hepatites virais; o 
Agosto Dourado é o mês de informação sobre o aleitamento 
materno; o Setembro Amarelo repercute a importância da 
prevenção ao suicídio; e o Dezembro Vermelho destaca a 
prevenção a AIDS.

Essa estratégia de comunicação por meio das cores cer-
tamente auxilia muito os sistemas de saúde na prevenção 
dessas doenças, mas para garantir sua eficácia, é necessário 
que saibamos cada vez mais sobre ela e sejamos também nós 
multiplicadores desse arco-íris de prevenção. ■

JANELA TEOLÓGICA

O vinho melhor em 
Caná e a Eucaristia
Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

1  Didaqué IX,4

Foto: Joaquin Corbalan

Falando dos múltiplos significados teológicos do episódio 
de Caná da Galileia, há, também, um aspecto sacramental. 
Mas este simbolismo não deve ser exagerado. 

A ideia de que o vinho melhor do conto de Caná possa ter 
sido destinado para recordar aos leitores do evangelho o 
vinho eucarístico merece sérias considerações (assim viam 
Clemente de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, Cipriano). 

Este simbolismo seria secundário, uma vez que o signi-
ficado primário do vinho é claramente o dom da salvação 
feito em Jesus, assim como a luz, a água e o alimento no 
evangelho de João. 

Externamente, um afresco do II ou III século em uma 
catacumba de Alexandria une Caná e a multiplicação dos 
pães (Jo 6,1-15); e, no evangelho de João, a multiplicação 
dos pães tem inegáveis nuanças eucarísticas. 

Em todos os contos da multiplicação existe um forte argu-
mento eucarístico. Assim, também na tradição sinótica este 
milagre parece tocar o conceito de milagre como um sinal, 
como algo destinado a fazer conhecer Jesus àqueles que o 
viam. Os sinóticos como um sinal messiânico que cumpria 
as promessas do Antigo Testamento que nos dias vindouros, 
Deus nutriria o seu povo com abundância (Is 49,9s).

As adaptações eucarísticas do episódio da multiplicação 
em João são diferentes das adaptações na multiplicação nos 
sinóticos. Uma exceção é o verbo eucharistein usado, seja por 
João, seja pelo segundo relato da multiplicação nos sinóticos 
(cf. Mc 8,1-9). Um traço característico de João é que o próprio 
Jesus distribuiu os pães sobre os quais havia pronunciado a 
ação de graças, exatamente como fez na última ceia. 

Ainda de maneira mais clara há um eco eucarístico nos 
particulares de João nas palavras “recolhei (synagein) os 
pedaços (klasma) sobrantes, para que nada se perca”. Aqui o 
evangelho está muito próximo do texto da Didaqué, oração 
eucarística sobre o pão: “Te rendo graças (eucharistein), meu 
Pai... como este pão partido (klasma) foi espalhado sobres 
as montanhas, mas foi recolhido (synagein) e se tornou um, 
assim faze com que a fé da Igreja se junte aos quatro can-
tos da terra no teu Reino”1. Além das palavras grifadas, só 
João sublinha que a multiplicação se deu sobre o monte, e 
somente João acena ao tema de Jesus como rei.

Internamente, o próprio evangelho traça uma conexão 
entre o episódio de Caná e a hora que começará formalmente 
na última ceia (Jo 13,1). E, ainda, a datação do episódio de 
Caná (Jo 2,13), da multiplicação dos pães (6,4) e da última 
ceia no período antes da Páscoa parece ligar os três episó-
dios e contribuir para associar o vinho de Caná com o pão 
da multiplicação como antecipação simbólica do pão e do 
vinho eucarísticos.

Podemos aludir também aos seguintes aspectos: a presen-
ça de Maria em Caná e a sua presença junto à Cruz quando 
o sangue jorrou do lado de Cristo; o vinho melhor no lugar 
da água da purificação judaica podia significar o verdadeiro 
agente de purificação da economia cristã: “O sangue de Jesus, 
seu Filho, nos purifica de todo pecado” (1Jo 1,7). ■

ESPAÇO CATEQUESE

A oração e a missão do catequista
Diácono George Castro, presidente da Comissão Regional dos Diáconos NE 5, Arquidiocese de São Luís 

Dia 11 de setembro, aconteceu no salão da Igreja da Glória, o 
Laboratório Bíblico organizado pela Comissão Arquidiocesana 

de Catequese. Foto: Padre Jadson Barbosa

Santa Teresa do Menino Jesus, nos diz que “a oração é 
um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, 
um grito de reconhecimento e amor no meio da provação 
ou no meio da alegria”. Ela nos mantém em estreita relação 
com Deus, nos fortalece e nos encoraja na caminhada de fé. 
Nesse contexto, o catequista, como educador da fé e for-
mador de novos cristãos, deve ser íntimo de Deus, alguém 
que fala de Deus não somente por conhecê-lo através dos 
ensinamentos adquiridos, através dos estudos acadêmicos, 
das escrituras, da tradição ou do magistério da Igreja, mas 
fala de Deus porque fala com Ele e o escuta, é um ser orante.

O Catecismo da Igreja Católica (CIC 2670), nos orienta 
com o seguinte ensinamento: “Cada vez que começamos 
a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça prove-
niente, nos atrai ao caminho da oração. Se Ele nos ensina 
a orar recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? 
Por isso, a Igreja nos convida a implorar a cada dia o Espírito 

Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação impor-
tante”. Percebemos assim, quão importante é uma prática 
de oração para uma catequese fiel à Palavra de Deus e que 
conduza seus filhos ao encontro da Pessoa de Jesus Cristo.

O Papa Francisco, sempre imbuído na missão de animar 
seu rebanho, apresenta um grande carinho pelos catequis-
tas e se preocupa em exortá-los sempre a cultivar uma vida 
de oração. Ele nos diz que o “catequista é simultaneamente 
testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e 
pedagogo que instrui em nome da Igreja. Uma identidade 
que só mediante a oração, o estudo e a participação direta 
na vida da comunidade é que se pode desenvolver com coe-
rência e responsabilidade” (cf. Cons. Pont. para a Promoção 
da Nova Evangelização, Diretório da Catequese, 113).

No processo de evangelização, objetivo primordial da 
Igreja de Cristo, o catequista se apresenta como aquele que, 
aceitando o convite de Jesus, entende-se como uma pessoa 
que leva em sua vida a responsabilidade de fazer ecoar a 
Palavra de Deus. E viver como um missionário que assumiu 
o compromisso de tornar-se porta-voz da palavra de Deus 
requer força, ânimo e coragem e, para isso, faz-se mister 
a intimidade com Deus através de uma vida de oração, de 
entrega, de amor.

Um catequista consciente de sua missão e comprometido 
com a divulgação da Boa Nova é presença de Deus e da Igreja 
no mundo, ele é a própria Igreja que, como mãe, à imagem 
de Maria, educa os filhos na fé em intimidade com o Cristo 
que, muitas vezes, retirou-se para rezar para poder ensinar 
caminhando com os seus discípulos.

Que Deus abençoe e ilumine nossos catequistas na vida, 
na missão e na fé e que todos possam repetir com Padre 
Zezinho: Orar costuma fazer bem. ■

Essa estratégia de comunicação por meio 
das cores certamente auxilia muito os 

sistemas de saúde na prevenção dessas 
doenças, mas para garantir sua eficácia, 

é necessário que saibamos cada vez 
mais sobre ela e sejamos também nós 

multiplicadores desse arco-íris de prevenção.
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Pesporrento
Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

Para lembrar Artur Azevedo, seria fácil começar dizendo que pesporrento é mais um estrangeirismo e querem intro-
duzi-lo no Brasil. Mas vamos com calma.

Como no conto do mestre maranhense, estamos numa reunião de família, ou, por fidelidade ao fato, num encontro 
de amigos, o que dá na mesma.

A cena se passa na casa de um deles. Mas não estamos em 1890. Estávamos ontem à noite. O senhor Rodrigues é uma 
das personagens, sendo secundário que as duas histórias coincidam nesse ponto. Do outro participante da conversa, será 
compreensível meu pudor em declinar-lhe o nome, em respeito a sua elevada autoridade pública e porque nada acerta-
mos quanto ao que vai aqui exposto.

Fabulamos sobre profundos assuntos corriqueiros. Eu, que desde muito não me encontrava com o senhor Rodrigues, 
cobro-lhe sua prometida opinião sobre o perfil de um dos nossos políticos mais conhecidos. Meu interlocutor estabele-
ce alguns prolegômenos de ordem psicológica, sociológica, política e moral. Tudo junto, quer dizer, confuso. Falando 
apressado, desentoca um ror de adjetivos, de intenso colorido descritivo, sobre a pessoa de que falamos.

Eu pretendo que nada me falte quanto à inteireza de sua explanação. Interrompo-o em dado momento:
– Qual foi a primeira palavra que você disse?  
– Pesporrento. 
– E o que é pesporrento?
Não vamos dizer que o senhor Rodrigues fechou os olhos fingindo que dormia. O senhor Rodrigues fechou os olhos 

foi para dar uma risada.
– Ora, vocês não conhecem essa palavra? Pesporrento é o sujeito birrento, briguento sem razão, truculento em exces-

so, cricri, criador de caso, casqueiro. É termo maranhense. E muito expressivo, não acham?
– Será que está no dicionário?
Ao nosso lado, o que mais havia era dicionário. Cada um de nós apanha o seu: o Aurélio, o Houaiss, o Silveira Bueno. 

Nenhum deles registra o vocábulo.

– Mas não vamos deixar de usá-lo por causa disso, vamos?
De logo, expandimos o circuito de nossa filosofia para incluir uma apurada teoria dos dicionários. Para que serve um 

dicionário? Só quando dicionarizada é que uma palavra adquire registro civil e valor de moeda?
– Claro que não – proclamamos em uníssono acaciano – O dicionário vem depois da existência das palavras, não 

antes. É um cartório…
– Ou um cemitério, que só engaveta quem está morto. Está bem que os mortos são a população maior e nós, demo-

cratas, vamos levar em conta a maioria. Mas não vamos esquecer os vivos.
Repassamos, em seguida, um bom número de palavras maranhenses que não estão nos grandes dicionários da lín-

gua: sembereba, membeca (para dizer a abelhinha que frequenta os nossos sítios – e nossas pernas – na estação chuvosa), 
turu (a terrível lagarta-de-fogo do tronco de algumas árvores), praga (muriçoca), manicoquilo, etc. Um de nós lembra que 
tresidela só está no Aurélio por insistência do nosso saudoso Fernando Viana. E não foi sem razão que, pouco antes de 
morrer, o mesmo Aurélio manifestou sua convicção de que um bom dicionário de português haveria de conter mais de 
400 mil vocábulos. Afinal, a primeira língua a ser globalizada foi a nossa. Não é possível que, em contrapartida, não 
tenhamos contribuído para aumentar a herança recebida.

Eu volto ao cerne da questão:
– Está bem, mas pesporrento... O que vocês me dizem de alguém ser assaltado – abordado é o termo “técnico” que usam 

–, na praça pública e em plena luz do dia, por alguns policiais em uniforme de guerra, três deles de metralhadora à mão, 
só para levar uma multa de trânsito, sem chance sequer de dizer que aquilo é uma exorbitância?

– Mas isso não acontece entre nós. Ainda mais em tempo de campanha política.
– Aconteceu hoje, e eu ainda estou abalado com tanta delicadeza. Não poderiam ser chamados de pesporrentos esses 

pacíficos servidores da cousa pública?
Sem esperar pela concordância dos meus ouvintes, concluo eu mesmo que pesporrento talvez não seja uma lei decre-

tada pelo povo romano.
Mas, com certeza, faz tempo que se introduziu no Brasil. ■

Ilustração: Eduardo César Machado

EM CARTAZ

Thor: Amor e Trovão
Viking espacial: encerramentos 
e novas histórias
Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Foto: Divulgação / Marvel Studios

Thor, filho de Odin, interpretado por Chris Hemsworth, 
retorna com um novo filme para o Universo Cinematográ-
fico da Marvel, desenvolvendo ainda mais desdobramentos 
e conexões dos diversos heróis e enredos. Nesta trama, 
Thor embarca, literalmente, por novas histórias e intera-
ge desde os Guardiões da Galáxia até o próprio Zeus. Há 
menções a várias tramas e personagens, umas sutis outras 
bem evidentes. Além de martelos e machados vale ressal-
tar a interpretação de Christian Bale como o vilão Gorr (o 
Batman está irreconhecível!).

Entre os temas de relevo, destaco amor e encerramento, 
filhos, vingança, legado, povo e sua “nova terra”, heroínas. 
No elenco temos também: Natalie Portman (Jane Foster); 
Russell Crowe (Zeus); Tessa Thompson (Rainha Valquíria). ■

Serviço:

Diretor: Taika Waititi
Gênero: Ação, suspense, 
ficção científica, fantasia
Duração: 1h59m
Lançamento: 7 de julho de 2022
Nacionalidades: EUA

WandaVision

Foto: Divulgação / Marvel Studios

Uma das primeiras séries a expandir o Universo Cine-
matográfico da Marvel, WandaVision traz as consequências 
de uma perda mal curada e as fantasias tornadas reais por 
uma feiticeira de poderes gigantescos. Hora heroína, hora 
vilã, Wanda Maximoff ou Feiticeira Escarlate (interpreta-
das por Elizabeth Olsen) trazem um 
seriado bem-humorado com dramas e 
tramas que se desenrolam para além da 
série. Vale muito a pena ver as paródias 
com os anos dourados da TV durante os 
episódios. Convém ressaltar a presença 
do Visão e de outros personagens, neste 
conteúdo do Disney+. ■

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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