
A NO  L I  -  N º 1 3 4  -  S E T E M BRO  DE  2 0 2 1  |  PU BL IC AÇ ÃO  DE  OR I E N TAÇ ÃO  C AT ÓL IC A  DA  AÇ ÃO  S O C I A L  A RQU I DIO C E SA N A  DE  SÃO  LU Í S  |  R $ 1 , 5 0

LABORATÓRIO

A mesma qualidade dos
diagnósticos por imagem

AGORA EM EXAMES LABORATÓRIAIS

CHEGOU
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jornal-impresso-ctr-laboratorio.pdf   1   15/07/2021   18:59:58

Autoconhecimento 
para viver bem

Palavra do Arcebispo
Desde o momento do anúncio do meu 

nome pela Nunciatura Apostólica 
como arcebispo de São Luís, recebi e 

continuo recebendo manifestações de 
alegria e acolhimento desejando-me 
felicidades no ministério episcopal.

PÁGINA 02

Mineiro de coração 
maranhense
Durante quase 16 

anos, dom José 
Belisário conduziu com 
sabedoria e dedicação 

a Igreja de São Luís.
PÁGINA 05

Festejo de São 
José de Ribamar

Com o título "Pai à sombra 
de Deus", padroeiro do 

Maranhão será celebrado 
com grande festejo. 
Veja a programação.

PÁGINA 08

Entrevista com 
Cristóvão Tezza

Vencedor de vários 
prêmios literários, a obra 

do escritor brasileiro é 
leitura obrigatória aos 
amantes da literatura.

PÁGINA 11

Num mundo paradoxal que dispõe de acesso rápido e fácil às informações, à 
ciência, a modernos tratamentos para diversas patologias, a população mundial 

padece pela falta de autoconhecimento e por relações desagregadoras. Qual o 
caminho para restabelecer a saúde mental da sociedade que, de forma crescente, 

aumenta as estatísticas de pacientes acometidos por transtornos mentais?
PÁGINAS 06 E 07
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A disruptura das novas gerações
Lourival Serejo, membro da AML

As passagens das gerações sempre se 
deram por processos lentos, quase imper-

ceptíveis, marcadas por alterações previsí-
veis, com algumas surpresas de logo absorvidas. Foram 
saltos dialéticos sem antíteses traumatizantes.

Nunca se viu uma disruptura tão grande entre gera-
ções como estamos vivendo atualmente. Tudo por causa 
do avanço tecnológico e do surgimento de novos valores.

A inteligência artificial atingiu abruptamente os ido-
sos, deixando-os perplexos diante de tantas inovações. 
Dentro de casa, tornaram-se dependentes dos filhos e 
dos netos. Foi-se por terra aquela autoridade que os pais 
tinham de saberem as respostas para tudo; de serem 
consultados diante dos 
problemas; de não de-
penderem dos filhos 
para nada; de surpre-
enderem os filhos com 
seus conhecimentos. 

O resultado é que to-
das as portas de van-
tagens que a internet e 
a inteligência artificial 
abriram para as novas 
gerações, fecharam-se 
para os idosos. A gran-
de maioria ficou alie-
nada como analfabetos funcionais. Conheço alguns que 
nem o celular conseguem manejar corretamente. Aqueles 
que têm netos a partir de quatro anos já devem ter sido 
socorridos por dedinhos ágeis que colocam tudo no lugar 
e ainda ficam rindo ou com pena do vovô lerdo.

Costumo dizer que meus netos são pós-humanos. Já 
vivem num mundo artificial para além da modernidade. 
A linguagem, as músicas, as opções de lazer, formam um 
lugar inacessível para os avós. Não precisam mais de 
orientação de leituras, de conselhos, de nada. Tudo encon-
tram no Google, no YouTube ou nos grupos de WhatsApp.

A incerteza do futuro superou a previsibilidade. A 

velocidade com que as coisas estão acontecendo não nos 
dá tempo de preparação. O arco das possibilidades ficou 
amplo e incerto. O exemplo mais patente é ninguém ter 
autoridade suficiente para prever quando a pandemia 
vai acabar. Então, diante desse quadro, o que fazer? A 
meu ver, a opção mais inteligente é observar e procurar 
adaptar-se, conviver com essas mudanças sem renun-
ciar ao desejo de aprender até o limite do possível. Essa 
tentativa, inclusive, ajudará nas multiplicações de novos 
neurônios. O encontro entre amigos da mesma geração 
é o ideal para os idosos falarem dos novos tempos com 
humor. O humor é imprescindível nessa terapia de grupo. 
Não podem deixar-se contaminar pela tecnofobia. Afinal, 

são esses avanços que 
estão garantindo me-
lhor qualidade de vida, 
diagnósticos seguros e 
longevidade.

Dando uma outra 
vertente ao presen-
te tema, pergunto: e a 
Igreja, como estará se 
adaptando a esse novo 
mundo de parafernália 
eletrônica, se não dis-
põe de uma estrutura 
empresarial? Ela já está 

muito atrasada na formação de lideranças sacerdotais, o 
que é lamentável. Se perder mais esse espaço de renova-
ção, ficará deslocada. Nos tempos da inquisição seria fácil 
mandar essas invenções e os inventores para a fogueira. 
Hoje, não. A Igreja tem que se reinventar e abrir os braços 
para a inteligência artificial ou perderá a eficácia da sua 
doutrina e das suas mensagens. A alternativa – perdoem 
meu atrevimento – é ser o próprio Galileu e acompanhar 
o movimento da terra.

No fim, tudo dará certo. O homem é o animal que se 
adapta com maior facilidade às mudanças. Mas não custa 
nada aprender com os olhos da coruja. ■

 JUSTIÇA

Degraus da memória
Carlos Nina, advogado e jornalista

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, de-
sembargador Lourival Serejo, recentemente, no programa 
Entrevista com Moreira Serra, disse que a palavra memória 
não quer dizer velhice e deve ser entendida como ligação 
do presente com o passado, interligação necessária para 
entender o presente.

A referência ao termo decorreu da abordagem sobre sua 
iniciativa de trazer para o Maranhão cópia dos autos do 
processo do acidente ocorrido em 1954 com o navio Maria 
Celeste, a poucos metros da rampa Campos Melo, em São 
Luís. Os autos se encontravam no Tribu-
nal Marítimo, Rio de Janeiro, onde foram 
incinerados depois de microfilmados.

Solícito, o presidente do Tribunal Ma-
rítimo, vice-almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, veio à São Luís para entre-
gar ao presidente do TJMA uma cópia 
autêntica dos autos daquele incêndio, 
especialmente produzida para o acervo 
do TJMA.

Uniram-se duas autoridades que valo-
rizam a memória e que, ao mesmo tempo, estão buscando 
antecipar o futuro, estimulados – ao contrário dos que se 
abatem com desafios – pelas dificuldades da pandemia, 
viabilizando e implementando procedimentos para con-
tornar obstáculos e melhor atender às suas finalidades. 
Ambos têm buscado, em suas respectivas instituições, a 
digitalização de processos e a virtualização de procedimen-
tos, vias que já têm produzido resultados na eliminação 
de parte da burocracia que procrastina a efetiva prestação 
jurisdicional.

Não viram, nenhum deles, na pan-
demia, um óbice, mas um desafio a ser 
superado. É o que se espera que ocorra na 
educação, também. Entretanto, se no Judiciário a Covid-19 
não pegou suas instituições despreparadas, no ambiente 
educacional, que deveria estar melhor estruturado, tal não 
aconteceu. É indiscutível que o prejuízo causado é incalcu-
lável. Que se façam os cálculos. Mas que essa tarefa não 
seja esperada como um marco para recomeçar.

Tal como no Judiciário, antes da Covid-19 inúmeros 
eram os cursos online. Eram a saída que 
muitas pessoas buscavam para contor-
nar suas dificuldades pessoais, de tem-
po e recursos financeiros, para, enfim, 
qualificar-se ou aperfeiçoar-se. Contu-
do, ao contrário do que ocorreu com o 
Judiciário, no meio educacional houve 
– pelo menos foi o que me pareceu – 
uma improvisação, para esperar a crise 
passar. Opção equivocada. Até cirurgias 
de alto risco já vinham sendo feitas por 

via remota. Ou seja, a virtualização dos procedimentos 
era um caminho que estava sendo buscado. Quando ele 
se impôs como necessidade, muitos foram os que se as-
sustaram, em vez de aproveitar o momento para avançar.

O exemplo dessas duas autoridades é emblemático por-
que, ao mesmo tempo em que valorizam o resgate histórico 
das instituições – e do acervo de que dispõem e que cons-
titui uma riquíssima fonte de informação e conhecimento, 
investem na modernização dos serviços que aquelas ins-
tituições prestam à sociedade. ■
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Muito obrigado!
Dom Gilberto Pastana, 
arcebispo de São Luís

Os católicos que participaram das celebrações da 
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora em 
agosto, escutaram e meditaram o Evangelho se-

gundo Lucas 1, 39-56, particularmente os versículos 42 
e 43 - “Com um grande grito, exclamou: ‘Bendita és tu entre 
as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!’ Como posso 
merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?” - que 
expressa a contagiante alegria de Isabel ao acolher sua 
prima Maria.

O acolhimento é uma característica profundamente 
humana e cristã. Promove a empatia, inclusão, inte-
gração e o sentimento de pertencimento, promovendo 
relações fraternas e solidárias.

Desde o momento do anúncio do meu nome pela 
Nunciatura Apostólica como arcebispo de São Luís, 
recebi e continuo recebendo manifestações de alegria 
e acolhimento desejando-me felicidades no ministério 
episcopal.

O primeiro a manifestar seu contentamento foi o 
nosso arcebispo emérito, dom José Belisário da Silva, 
que esteve por 16 anos à frente desta arquidiocese. 

Somos muito gratos pelo seu esforço na ação evan-
gelizadora, na administração e gestão dos bens da 
arquidiocese; criação de novas paróquias; reforma 
dos Seminários, promoção das vocações sacerdotais, 
ordenações de padres, implantação do diaconato per-
manente e presidência, em 2012, do Jubileu dos 400 
anos da chegada do Evangelho no Maranhão. A ele 
nosso profundo agradecimento.

Em seguida, no dia 18 de julho, dia de minha apre-
sentação como arcebispo, foi muito gratificante ouvir 
e sentir a contagiante alegria dos que testemunharam 
o ato e empolgadamente cantaram “Bendito aquele que 
vem em nome do Senhor, bem-vindo dom Gilberto à nossa 
Ilha do Amor. Do amor de Deus por nós, o Bom Deus que o 
enviou, para nossa Arquidiocese, bem-vindo nosso Pastor”.

A partir daí, tenho recebido todos os dias pelas ma-
nhãs na cúria arquidiocesana e às tardes na residência 
arquiepiscopal, diversas representações de Irmãs con-
sagradas; Coordenação Arquidiocesana de Catequese; 
Pastoral da Pessoa Idosa, Padres e Párocos; Diáconos; 
Comunicadores; Coordenação Estadual das Mães que 
oram pelos filhos, Legião de Maria; Igreja Ortodoxa; 
representantes da Paulus e Paulinas; Pastoral Familiar 
Arquidiocesana; Pastoral do Dízimo; Terço dos Homens; 
Pastoral da Juventude; Comissão para Animação da 
Liturgia; Pastoral da Esperança; RCC; Novas Comu-
nidades; Apostolado da Oração; Tribunal Regional 
Eclesiástico; Cerimonial Arquidiocesano; Grupo de 
combate ao Feminicídio; Associação Comercial; Direção 
de Escolas; Profissionais Liberal; Secretário Municipal 
de Cultura; Políticos: Vereadores, Deputados Estaduais 
e Federal e Procuradores do Ministério Público.

Como Maria, eu também quero cantar, “Minha alma 
glorifica o Senhor, exulta meu Espírito em Deus meu sal-
vador”. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, que nos venha 
o teu Reino, assim quer nosso Pastor”. ■

A incerteza do futuro superou a previsibilidade.

Uniram-se duas 
autoridades que 

valorizam a memória 
e que, ao mesmo 

tempo, estão buscando 
antecipar o futuro

O acolhimento é uma característica 
profundamente humana e cristã. Promove 

a empatia, inclusão, integração e o 
sentimento de pertencimento, promovendo 

relações fraternas e solidárias.
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Obrigado, dom 
José Belisário! 
“Como se visse o 
Invisível” (Hb 11, 27)

Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

Nesta edição do JM gostaria de publicizar meu agra-
decimento a dom Belisário por seus dezesseis anos de 
serviço à nossa igreja particular de São Luís. Conheci 
dom Belisário aproximadamente 2003/2004, quando ele 
ministrou a aula inaugural da Faculdade Católica Iesma, 
na Catedral da Sé. Na ocasião, ele incentivava dezenas de 
jovens seminaristas na caminhada vocacional.

Poucos anos mais tarde, em novembro de 2005, na mes-
ma Catedral, participei da celebração de apresentação de 
dom Belisário como arcebispo metropolitano de São Luís, 
substituindo o saudoso dom Paulo Ponte.

Em 2006 eu cursava teologia e participei com os de-
mais seminaristas de um retiro espiritual conduzido por 
dom Belisário. As pregações e liturgias foram de grande 
profundidade humana e espiritual. Entre os apontamentos 
que registrei no caderno e no coração, destaco: “As vicis-
situdes do real não devem nos impedir de buscar o ideal”.

Na manhã do domingo, 15 de março de 2009, ainda 
na Catedral da Sé, dom Belisário presidiu a ordenação 
diaconal de Ribamar Vieira e minha. Poucas horas antes, 
falecia dom Paulo Ponte, depois de enfrentar uma grave 
doença. Na circunstância, e no dia seguinte, por ocasião 
do sepultamento de dom Paulo, dom Belisário fez justas 
e bonitas homenagens a dom Paulo.

Em 19 de setembro de 2009, no Anjo da Guarda, diácono 
Ribamar Vieira e eu fomos ordenados presbíteros pela prece 
de ordenação e imposição das mãos de dom Belisário. 
Naquela data, ele destacava, entre outras coisas, a beleza e 
a responsabilidade do pastoreio dos presbíteros em favor da 
Igreja. Convidou-nos, como costuma fazer em ordenações 
presbiterais, à uma vida dedicada à oração, ao estudo e à 
ascese. Dom Belisário ordenou, de 2005 a 2021, 26 padres 
e mais de 70 diáconos para a nossa Arquidiocese.

Em meus quase 12 anos de ministério presbiteral pude 
testemunhar a dedicação de dom Belisário à administração, 
à formação de leigos, diáconos e padres, à CNBB Nacional 
e Regional, ao desenvolvimento e criação de paróquias, 
santuários e pastorais, e, especialmente à comunicação, 
mormente, à retomada e reestruturação do Jornal do Ma-
ranhão, da Rádio Educadora AM 560 e da Fundel.

Agradeço e rezo pela vida e missão de dom Belisário 
em nosso chão maranhense. Muito obrigado! Que o Bom 
Deus o abençoe com profusão. Cuide-se bem! A você meu 
abraço, a você minha bênção!

Twitter: @padreguto10 | reverberarvida.blogspot.com.br ■

SAÚDE MENTAL

Uso de maconha e as doenças 
mentais em nosso país

Ruy Palhano, psiquiatra e doutor em Ciências da Saúde

A cada dia reacendem os debates sobre o uso de maconha 
no Brasil e no mundo. A legalização recente de algumas 
substâncias da maconha (Canabidiol) para finalidades te-
rapêuticas, passou a ser um marco histórico nesse debate. 
A exploração comercial da planta começou a 
se efetivar, pois no dia 08 de junho de 2021, 
a comissão especial da Cannabis na Câmara 
dos Deputados aprovou o parecer favorável 
ao Projeto de Lei n. 399/15, que legaliza o 
plantio para fins medicinais, industriais e de 
pesquisa no Brasil, escancarando nosso país 
ao comércio legalizado de insumos e produtos 
da Cannabis, como vem sendo feito em boa 
parte do mundo.

Entre essas atividades industriais da ma-
conha, destacamos a farmacêutica, alimentícia, rouparia e 
cordoaria, de beleza e cosméticos, perfumaria, de combus-
tível, indústria tabaqueira e outras dezenas de indústrias 
diretamente relacionadas à Cannabis. Acredita-se que daí 
para a legalização do uso recreativo da erva será um pulo.

Estudos clínicos sobre o impacto da maconha na saúde 
mental, especialmente entre adolescentes, são reveladores. 
Muitos apontam para a possibilidade desta erva determinar 
doenças mentais, comportamentais e sociais.

Esses estudos mostram que 37% dos adolescentes 

usuários da droga têm mais chances de desenvolverem 
depressão na idade adulta, um risco de 50% de chance de 
apresentarem maior ideação suicida na idade adulta e um 
risco de tentativa de suicídio triplicado na vida adulta. 

Também mostram ainda que 25% desses 
adolescentes têm chance de desenvolver 
Esquizofrenia.

O Δ9-tetrahidrocanabinol (THC), um 
dos 60 canabinóides (princípios ativos) da 
maconha, funciona no cérebro em áreas 
como: hipocampo, córtex pré-frontal e 
gânglios da base, as quais regulam o com-
portamento afetivo, cognitivo, emocional 
e social e nessas áreas fazem um estrago 
determinando déficits cognitivos graves, 

alterações eletroencefalográficas, alterações neuropsico-
lógicas como os déficits em tarefas psicomotoras, atenção 
e memória de curto prazo etc.

Pesquisas nacionais (LENAD-UNIFESP/2012) revelam 
que 7,8 milhões de brasileiros adultos já usaram maconha 
pelo menos uma vez na vida. Entre os adolescentes, 3,4%, 
representando, portanto, mais de 3 milhões de adultos e 
478 mil adolescentes em todo país. Imaginem, o impacto 
na saúde mental dessa população mais jovem do nosso 
país quando chegarem a legalizar seu uso recreativo! ■

37% dos adolescentes 
usuários da droga 
têm mais chances 
de desenvolverem 

depressão na 
idade adulta

“As vicissitudes do real não devem 
nos impedir de buscar o ideal”

MISSÃO EM FOCO

Uma pastoral com as feições do Senhor
Padre Iran Gomes Brito, reitor do Seminário Santo Oscar Romero

O caminho pastoral da nossa Igreja 
sempre foi marcado por muitos desa-
fios, portanto, não é para deixar-nos 
perplexos o cenário do tempo pre-
sente com seus vários descompassos 
igualmente, mas servem, inclusive, 
como baliza para recuperarmos as 
autênticas feições de discípulos e dis-
cípulas de Jesus Cristo. Ora, se por um 
lado, torna-se exigência fundamental 
uma pastoral comunicativa – porque 
a comunicação faz parte da essência 
do nosso ser –, o exercício de uma 
autêntica contemplação nesta altura 
do caminho se faz urgente e neces-
sária também.

A autenticidade da contemplação requer que se esteja 
desapegado do pecado, do mundo e das próprias paixões 
e interesses. A isto se une a necessidade da contemplação 
em sentido estrito, isto é, o exercício explícito da fé, a 
proclamação e a celebração da fé em comunidade. Dian-
te desses dois aspectos constitutivos da práxis pastoral, 
contemplação e comunicação, vale reiterar algo que é fun-
damental para a vida de fé e, portanto, para a relação com 
o próximo e com Deus. Trata-se da fonte da revelação que 
fundamenta a experiência ampla do cristão.

No contexto de uma sociedade marcada pelo indivi- 
dualismo e pelo isolamento voluntário, na qual cada um 
vive a ditadura do egoísmo e da busca dos próprios interes-
ses, uma vida de fé autêntica por parte das forças (agentes) 
pastorais faz toda a diferença. Essa autenticidade passa 
necessariamente pela relação com o Senhor da vida e da 

história. A chamada, por isso, para 
a contemplação aqui, é vista em um 
caráter profundamente revelador. Afi-
nal, não seria correto tirar da própria 
práxis, por mais justo que seja, o que 
Deus quer dizer ao coração de quem, 
em nome dele, quer e deve atuar.

Porquanto, perfilar um caminho 
pastoral em nome do Senhor exige, 
pois, o que se diz numa linguagem 
bíblico eclesial, “quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça o que o Espírito diz 
às igrejas” (Ap 2,7). Esse imperativo, 
tomando-se em consideração ajuda 
na atual quadra histórica de travessia, 
quando se quer implementar à Igreja 

em saída, proposta pelo Papa Francisco, que diz respeito 
ao abraçar a missão como discípulos-missionários. Não se 
tratando de sair cada qual por si, para fazer o que bem se 
pensa. E sim, tendo ouvido a Palavra do Mestre (discipu-
lado), sair como comunidade para evangelizar.

Para tanto, o discernimento da missão exige o discipu-
lado colocar-se à escuta do Mestre para se chegar ao que 
corresponde, exatamente, o desejo do Senhor do Reino: 
a comunicação performativa, “portanto, ide e fazei com 
que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho 
ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até o 
fim dos tempos” (Mt 28,19-20). Viver desta confiança e 
fazer esse caminho comunicativo é no mínimo ousar em 
vista de uma pastoral com as feições do Senhor! ■
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ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

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

ORDENAÇÃO

03.09: Padre Ayrton Frank
05.09: Padre Lindomar Lima dos Santos 
05.09: Padre Máxemo de Jesus dos Santos 
07.09: Padre André Luís Martins dos Santos 
07.09: Padre Marcos André dos Prazeres Lima 
11.09: Diácono José de Ribamar Castro
11.09: Diácono Werley da Costa Leite
19.09: Padre Gutemberg de Sousa Feitosa 
19.09: Padre José Ribamar dos Santos Vieira 
22.09: Padre Irailson Dias Barbosa 
22.09: Padre Luís Carlos Dias Macedo 
27.09: Padre Crizantônio da Conceição Silva
27.09: Padre Reginaldo da Costa Pereira 

Mês da Bíblia
O Mês da Bíblia deste ano tem como lema “Todos vós sois 
um só em Cristo Jesus” (Gl 3, 28d), o qual é retirado da 
Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, cujo contexto 
insere o “Hino batismal”, pois em Cristo todas as divi-
sões foram e devem ser superadas. De modo particular, 
neste é celebrado os 50 anos da realização do “Mês da 
Bíblia”. Esta é uma caminhada de gratidão iluminada 
pela Palavra de Deus.
Dom Peruzzo, arcebispo de Curitiba (PR) e presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíbli-
co-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), em sua fala de apresentação do subsídio, 
diz que se “o leitor ou leitora se mantiver atento, ser-lhe-á 
possível encantar-se com a sua Igreja. Verá que problemas 
nunca faltaram. E que belas experiências de fé sempre 
se multiplicaram”. ■

Visitas ao arcebispo

Retiro dos presbíteros
No final deste mês, padres diocesanos participarão de 
mais um retiro anual. Este encontro é um momento de 
grande significado para os padres, pois retirar-se das ati-
vidades do cotidiano para viver exercícios espirituais, é 
renovador. O momento será finalizado com a Missa dos 
Santos Óleos, cuja celebração acontecerá na Catedral da 
Sé. Que toda Igreja esteja unida em oração em favor dos 
presbíteros. ■

DISPONÍVEL

MATERIAL PARA SER UTILIZADO 
EM OUTUBRO, MÊS MISSIONÁRIO
(para todas as paróquias) 

Setor da Ação Evangelizadora Missionária 
Cúria Metropolitana

Centro de Acolhimento: 
horário de atendimento

Na matéria sobre o Centro de Acolhimento, veiculada na 
edição passada (nº 133, editoria “Brasil e Mundo”, página 
09), o horário de atendimento mencionado estava relacio-
nado ao serviço da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - 
Bequimão (igreja responsável) e não do projeto.
Confira abaixo o horário correto de atendimento no Centro
de Acolhimento:

Segunda: 14h às 20h
Terça a sábado: 8h às 11h20 e das 14h10 às 20h20 ■

Paróquia Santa Paulina promove 
atendimento clínico e psicológico

A Pastoral Ambiental e Saúde (PAS) da Paróquia de Santa 
Paulina, realiza ação social com disponibilização de con-
sultas médicas e psicológicas gratuitas. Para participar, é 
necessário realizar agendamento prévio na secretaria pa-
roquial. O atendimento é realizado sempre aos domingos 
(1º e 3º) pela manhã na Paróquia Santa Paulina, que fica 
localizada na Avenida Dois, 1 - Quadra 18 - Res. Pinhei-
ros, São Luís - MA.

Contato para agendamento: (98) 98519-8160 ■

9 anos da Paróquia 
Divina Providência

Com o tema, “Sob o Olhar da Mãe da Providência, Somos 
Chamados a Caminhar com Jesus”, a Paróquia Divina 
Providência celebra missa em comemoração aos seus 9 
anos de existência dia 16 de setembro. Nesta mesma data 
também será feita a abertura da celebração dos 10 anos, 
que ocorrerá ao longo de 2022.
A paróquia fica localizada na Avenida Este 103, S/N - Ci-
dade Operária - São Luís - MA.

Contato: (98) 31810302 / 99905-1651 ■

Missa de 34 anos da morte do frei 
Antônio Sinibaldi

No dia 07 de setembro completam 34 anos do naufrágio de 
uma embarcação cujos passageiros pertenciam à paróquia 
de São Francisco. Entre as vítimas, estava o frei Antônio 
Sinibaldi. À época, para realizar a despedida do frei, foi 
realizada uma missa presidida pelo então arcebispo dom 
Paulo Ponte, concelebrada ainda por vários outros sacer-
dotes. Concluídos os ritos, a Arquidiocese de São Luís 
autorizou o início da causa de beatificação do frei Antônio 
Maria Sinibaldi. ■

Cerimonial arquidiocesano. 
Foto: Arquivo Institucional Arquidiocesano.

Coordenadores e fundadores das Novas Comunidades que exercem 
missão em São Luís. Foto: Arquivo Institucional Arquidiocesano.

Coordenação do Encontro de jovens com Cristo. 
 Foto: Arquivo Institucional Arquidiocesano.

Dom Gilberto com representantes da Fraternidade O Caminho. 
 Foto: Arquivo Institucional Arquidiocesano.

Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís, desde 
sua chegada, recebeu visitas de coordenadores das 
pastorais, grupos, movimentos, serviços e novas co-
munidades, entre outras.
O arcebispo também foi ao encontro dos fiéis. Até o fe-
chamento desta edição, dom Pastana visitou: a Catedral 
Arquidiocesa; Sant'Ana; São Cristóvão; Pantaleão; São 

José de Ribamar; Santa Clara; Nossa Senhora da Glória; 
São Maximiliano Kolbe; Nossa Senhora dos Mártires; 
Nossa Senhora de Fátima e São José de Cupertino, 
Nossa Senhora das Graças; Nossa Senhora da Boa 
Viagem; Nossa Senhora do Rosário e São Benedito; 
Seminários: São João Maria Vianey e Santo Antônio. 
Abaixo, o registro de algumas visitas que recebeu. ■
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ANO JUBILAR

Sétimo 
arcebispo
Dom José Belisário 
da Silva deixa seu 

legado de solicitude 
ao serviço de Deus

Da redação

“Como se visse o Invisível” (Invisibilem tamquam 
videns) foi o lema que conduziu todo o arcebispado de 
dom José Belisário em São Luís, durante os quase 16 
anos que esteve à frente da Arquidiocese de São Luís. 
Dom Belisário nasceu no dia 04 de agosto de 1945, no 
município de Carmópolis (MG), seus pais eram Geraldo 
Franklin da Silva e Ester Francisca da Silva.

Aos 18 anos, na Ordem dos Frades Menores (OFM), 
na Província de Santa Cruz (MG), sentiu o anseio por 
uma vida consagrada a Deus e recebeu o hábito francis-
cano no dia 01 de fevereiro de 1963. Em sua formação, 
dom Belisário estudou Filosofia no Convento São Boa-
ventura de Dalton Filho (RS) e na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Divinópolis (MG). Posteriormente, 
cursou Teologia na Universidade Católica de Minas 
Gerais, além da formação em Espiritualidade Francis-
cana pelo Centro de Estudos Franciscanos e Pastorais 
para a América Latina (CEFEPAL), em Petrópolis (RJ).

Foi ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro de 
1969 na igreja matriz Nossa Senhora do Carmo, em 
Carmópolis (MG), e foi nomeado pelo Papa João Pau-
lo II, bispo da Diocese de Bacabal (MA), entre 1999 e 
2005. Com apenas cinco anos de bispado, foi elevado 
a arcebispo de São Luís pelo papa emérito Bento XVI, 
tomando posse no dia 19 de novembro de 2005.

Uma das grandes contribuições de dom Belisário 
para a Arquidiocese foi o incentivo à vocação sacerdotal. 
Em sua gestão foram ordenados 27 padres, sendo que 
26 foram ungidos por suas próprias mãos. E à medida 
que um sacerdote era ordenado, uma nova paróquia era 
criada. Outra importante contribuição que este homem 
visionário deixou para a arquidiocese, foi a retomada 
da publicação do Jornal do Maranhão, em novembro 
de 2009 - por questões administrativas a veiculação do 
jornal havia sido parada em 1971.

Durante sua trajetória episcopal, dom Belisário as-
sumiu postos importantes como: o de vice-presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
de 2011 a 2015; e segundo vice-presidente do Conselho 
Episcopal Latino-Americano (CELAM), de 2015 a 2019.

Em São Luís, dom José Belisário foi reconhecido 
pelo trabalho realizado: a Medalha Antonio Rodrigues 
Vellozo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 04 de 
novembro de 2006; recebeu o título de Cidadão Ludovi-
cense, cedido pela Câmara Municipal de São Luís, em 
18 de março de 2015; recebeu a comenda de Cidadão 
Maranhense pela Assembleia Legislativa do Maranhão, 
em 23 de junho de 2016; e o título de Grande-oficial da 
Ordem dos Timbiras, no dia 18 de julho 2021.

Por motivo de idade, dom Belisário fez um pedido de 
renúncia do cargo de arcebispo, o qual foi aceito pelo 
Papa Francisco no dia 02 de junho deste ano, o que o 
tornou bispo emérito de São Luís. Após um legado de 
muita dedicação e zelo pela Igreja e o seu povo, em uma 
entrevista concedida à Rádio Educadora, no dia 18 de 
julho de 2021, Dom Belisário deixou uma bela mensa-
gem de esperança: “É a esperança que nos impulsiona, 
é a esperança que faz com que a gente não desanime”. ■

PLANO PASTORAL

Arquidiocese de São Luís retoma 
atividades pastorais

Da redação

Após quase dois anos de pandemia há um novo pano-
rama no horizonte. Uma esperança que teve início com a 
criação de vacinas contra a Covid-19 e que, no presente, 
se concretiza com uma campanha de vacinação vertigino-
sa em andamento, dentro do âmbito municipal. No atual 
momento, a cidade de São Luís alcançou todas as faixas 
etárias adultas e deu continuidade à campanha com o 
público menor de 18 anos. Segundo dados do Boletim 
Epidemiológico de Covid-19 da Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão, o número de novos casos tem apre-
sentado queda, bem como a taxa de ocupação de leitos de 
UTI e leitos clínicos exclusivos para casos de coronavírus, 
com uma ocupação abaixo de 60% em ambos na Região 
Metropolitana de São Luís.

Com esse cenário promissor, o Governo do Estado vem 
flexibilizando medidas de enfrentamento à pandemia. 
Nesse sentido, para as atividades religiosas, segundo o 
decreto Nº 36.871, de 20 de julho de 2021, permanecem as 
seguintes medidas: o uso de máscaras faciais de proteção; 
o distanciamento social entre os indivíduos, em especial 
por meio da redução e disposição de forma espaçada dos 
assentos disponíveis; medidas para que o ambiente seja o 
mais arejado possível; disponibilização de água e sabão, ál-
cool em gel ou outros produtos para higienização das mãos.

RETOMADA DAS ATIVIDADES
É diante deste contexto que a arquidiocese de São Luís 

declara também a retomada de suas atividades, como afirma 
o padre Jadson Borba, coordenador da Ação Evangelizadora 
Missionária: “A arquidiocese de São Luís do Maranhão está 
se unindo com todas as suas foranias, grupos, movimentos 
e pastorais para esse processo de retomada tão importante 
e significativo para a nossa Igreja”.

Como toda instituição, a arquidiocese de São Luís pos-
suía uma agenda de atividades planejadas que foram pa-
radas devido a situação pandêmica. Agora será retomado 
o que foi planejado. Para que isso ocorra, está previsto a 
prática do que foi estabelecido na XXXI Assembleia Arqui-
diocesana da Ação Evangelizadora Missionária, realizada 
em novembro de 2020.

A assembleia teve como orientação as Diretrizes Gerais 

da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE) para 
o quadriênio 2019 – 2023. Na assembleia foi estabelecido 
para a arquidiocese local o Ano Missionário, o qual previa 
a realização de uma grande ação missionária a ser feita 
em todas as paróquias e comunidades da arquidiocese, 
mas foi paralisada. Agora, com a retomada das atividades 
se dá sequência ao Ano Missionário nas dimensões: pas-
toral formativa; espiritual celebrativa; e samaritana. Na 
proposta dessas dimensões estão as seguintes sugestões: 
ir ao encontro das pessoas; maior sensibilidade também 
em relação às novas áreas habitadas que estão surgindo; 
assumir com mais clareza a centralidade da Palavra de 
Deus formando também pequenos grupos bíblicos; criar 
espaços para maior participação da família; dentre outros.

A celebração do Ano Jubilar — 100 anos de eleva-
ção de São Luís à Arquidiocese — é uma das atividades 
que foi retomada. Para a comemoração, foi elaborado um 
calendário programático com várias atividades a serem 
desenvolvidas, como: Grupos bíblicos; Tríduos em toda 
a arquidiocese encerrando com apresentações culturais; 
Festival Arquidiocesano de Corais; Semana acadêmica no 
IESMA sobre o Centenário da Arquidiocese; Exposição 
de objetos sacros em várias paróquias ou foranias; Livro 
comemorativo pelo centenário; entre outros.

A arquidiocese também tem em vista o Plano de Pasto-
ral do Regional Nordeste V - 2019/2023, que compreende 
todo o Maranhão. Como prioridades, destaca-se no plano: 
o cuidado com a Casa Comum, presente na dimensão 
samaritana; o cuidado com os jovens, algo que se mostra 
urgente na arquidiocese; a formação discipular, ou seja, 
a dinâmica da formação de lideranças; e a celebração do 
mistério pascal de Jesus Cristo, presente na dimensão 
celebrativa.

Após tanto tempo longe da ação evangelizadora, a Ar-
quidiocese tem muito a realizar e contribuir. “Durante esse 
período, muitas situações abateram a todos, mas este é o 
momento de olhar pra frente e seguir adiante”, como reco-
menda o padre Jadson Barbosa. “A mensagem que trazemos 
é de esperança, de fazer entender que essa tempestade que 
nós estamos vivenciando vai passar e nós vamos sair mais 
fortalecidos”, complementa o coordenador. ■ Foto: Ribamar Carvalho
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Uma vida acelerada. Jornadas múltiplas, que há muito 
tempo deixaram de ser duplas ou triplas. Excesso de infor-
mação, todos os dias e em todas as partes. E para tentar 
espairecer, consome-se ainda mais informações por meio 
de filmes, séries, jogos online, redes sociais, músicas, entre 
outros, elevando os níveis de “dados”, que sua mente tem 
armazenado e terá que processar em um intervalo de tem-
po (dia, mês, semestre ou ano) cada vez mais comprimido.

Geralmente, as pessoas usam a “supermáquina” mais 
completa de todos os tempos — o corpo humano — e man-
dam automaticamente para dentro, volumes altíssimos de 
informações, sentimentos, sensações, sem tirar um tempo 
para processar, avaliar e limpar os “dados” que não são ne-
cessários, que estão ocupando “memória interna” ou podem 
“contaminar” outras áreas dessa supermáquina.

O psicólogo e vigário do Santuário da Conceição, padre 
Cláudio Fernandes, reitera porque o excesso de informa-
ção pode ser prejudicial à saúde mental. “Podemos estar 
atualizados, porém não po-
demos ficar com excesso de 
informação, em particular as 
negativas, porque isso acaba 
prejudicando nosso bem-estar. 
Outra coisa que precisamos 
prestar atenção é no uso exces-
sivo das redes sociais. Silenciar 
as notificações é saudável para 
poder evitar a sobrecarga de 
informações”, afirma.

É importante ressaltar 
que para ter saúde mental é 
preciso ter um corpo saudável. 
Desenvolver rotinas de 
autocuidado, de acordo com 
orientação do padre e psicólogo, é uma forma de cuidar 
do corpo para acalmar a mente. Alimentação balanceada, 
hidratação, sono de qualidade e na quantidade recomendada 
(mínimo de 8 horas por dia), atividade física regular. “Tudo 
isso também ajuda na manutenção da saúde mental. O cor-
po faz parte de todo esse conjunto que integra o nosso ser”, 
complementa o padre.

E você, já avaliou alguma vez como está sua saúde men-
tal? Faz essa autoanálise com frequência ou você ainda está 
se questionando: o que é saúde mental?

A saúde mental diz respeito ao bem-estar físico geral de 
alguém, harmonicamente relacionado aos aspectos psico-
lógicos, comportamentais e sociais. E está relacionada ao 
modo com que os indivíduos reagem às exigências, desafios 
e mudanças impostas diariamente pela vida, bem como 
pela capacidade de conciliação equilibrada de suas ideias e 
emoções, que são diversas e podem ser boas e ruins: alegria, 
frustração, tristeza, felicidades, raiva, satisfação etc.

A forma como cada pessoa lida com essas emoções — 
boas e ruins — é o indicativo da qualidade de sua saúde 
mental. Quando há um desequilíbrio emocional é preciso se 
perceber e ficar atento, pois essa desarmonia pode vir a ser a 
porta de entrada para o aparecimento de transtornos mentais. 

É importante salientar que saúde mental e transtornos 
mentais são conceitos distintos.

Manter o equilíbrio mental é saber manejar de forma 

positiva as adversidades e conflitos impostos pela sociedade 
moderna e suas particularidades. E realmente não é tarefa 
fácil quando muitos outros fatores adicionais podem funcio-
nar como “combustíveis inflamáveis” no dia a dia de cada 
um. Esses aspectos que estão na contramão do bem-estar 
de cada um, ocorrem em abundância na vida das pessoas: 
estresse, conflitos de interesses, desentendimentos, rotinas 
de trabalho puxadas, privações financeiras, dívidas, desem-
prego, separações conjugais, incapacidades físicas, doenças, 
entre tantas outras causas.

Conhecer a si mesmo, reconhecer e perceber quando a 
desarmonia desponta é um ponto chave, segundo o médico 
psiquiatra e Doutor Honoris Causa em Saúde Mental, Ruy 
Palhano. “É através do autoconhecimento que ampliamos 
nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre 
os outros. Enfatizar-se o que se é, significa assumir respon-
sabilidade em todos os aspectos. Significa perseverar sem-

pre, insistir, persistir e nunca desistir diante de suas metas 
e propósitos na vida. As pessoas têm que buscar ser feliz, 
buscar o bem-estar, ter satisfação pessoal, ter prazer, cola-
borar com os outros e desenvolver igualdade social. Temos 
que fomentar na sociedade todas as práticas que possam 
garantir a cada indivíduo um certo prazer em estar vivo e 
em comunhão com Deus”.

E completa: “Conhecer-se a si mesmo é a condição que 
nos conduz para a nossa interioridade e nos dá a garantia 
de saber quem somos, o que queremos e para onde quere-
mos ir. É através do autoconhecimento que você chega às 
suas virtudes e ao arsenal gigantesco de força e poder que 
tem guardado dentro de si e que, em geral, não é usado ao 
longo da vida”.

TRANSTORNOS MENTAIS
Um dado da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a 

mais importante instituição associativa em Psiquiatria deste 
país, esclarece que doença mental não é fraqueza, frescura, 
loucura ou algo desprezível, e sim uma condição médica de 
expressão social e comportamental que requer políticas pú-
blicas consistentes para seu enfrentamento. Um olhar atento 
em casa, no trabalho, no círculo de amizade, na vizinha, na 
sala de aula, pode nos ajudar a identificar um transtorno 
psiquiátrico. Um terço da população brasileira sofre com 
algum tipo de transtorno mental. Entre os principais estão: 
transtornos depressivos, ansiosos, esquizofrenia, distúrbios 
alimentares, dependência química, transtorno de personali-
dade e transtorno afetivo bipolar, entre tantos outros.

Um transtorno se caracteriza por uma alteração no fun-
cionamento da mente, de tal modo que ele passa a causar 
danos ou prejuízos na conduta do indivíduo nas esferas 
familiar, profissional, social, nos estudos, na relação consi-
go mesmo, com o próximo. O transtorno mental ocasiona 
inúmeros problemas na vida e, de um modo geral, levam 

as pessoas a um profundo desprazer. 

DEPRESSÃO
Segundo o psiquiatra Ruy Palhano, mesmo não sendo 

uma doença nova, na atualidade é sua condição prevalente 
e será, até 2025, a doença mais invalidante do mundo. “É 
uma doença neuro funcional grave, que afeta o mundo in-
teiro”. Estima-se que no mundo haja mais de 300 milhões 
de pessoas afetadas por um processo depressivo, de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde - OMS. “O trans-
torno não distingue idade, sexo, cor de pele, nacionalidade, 
etnias ou condição social e econômica ao redor do globo”, 
afirma Palhano.

O psiquiatra explica o cenário atual. “Com a quebra dos 
preconceitos e com o avanço científico de da psicofarma-
cologia, descortinou-se o assunto sobre depressão gerando 
a possibilidade de se verificar bem, qual a dimensão real 
do transtorno depressivo, apesar de todos os preconceitos, 

o desconhecimento, 
a ignorância que di-
ficultam sobretudo o 
acesso ao tratamento 
precoce dessa doença, 
gerando ainda mais 
problemas sobre o 
assunto. Problemas 
como a esquizofrenia, 
depressão, suicídio e 
dependência de álcool 
e de outras drogas, si-
tuações médicas fre-
quentes na população 
em geral,  poderiam 
ser tratados de modo 

mais adequado se houvesse também uma intervenção preco-
ce, no entanto permanecem ‘escondidos’ socialmente”, alerta.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) relatam 
que o Brasil é o segundo país das Américas com maior núme-
ro de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população, 
atrás dos Estados Unidos, com 5,9%. Além disso, ocupamos 
o primeiro lugar quando a questão são os transtornos de 
ansiedade. “Com o rompimento dos preconceitos, todas as 
instituições, as famílias, a Igreja e a sociedade em geral de-
veriam tratar melhor esses temas”, esclarece Ruy Palhano.

SUICÍDIO
Diante de números estarrecedores, é preciso fazer um 

alerta para um cenário ainda mais grave: a prática do sui-
cídio, que é o sintoma máximo de uma doença mental e é 
outro tema instigante. 

“A prática do suicídio está efetivamente relacionada a 
um distúrbio psiquiátrico ou a uma doença mental. O ser 
humano jamais incorrerá contra a própria vida (retirando-a) 
se não estiver sob a égide de uma doença mental. Esta é uma 
assertiva, um conhecimento universal. Temos uma gama 
enorme de distúrbios mentais graves e severos que cami-
nham para a cronificação e resultam em números trágicos: 
o Brasil registra cerca de 13 mil mortes por ano, mesmo 
com algumas políticas públicas adotadas. E no mundo se 
pratica o suicídio a cada 4 segundos, ou seja, quase 1 mi-
lhão de pessoas por ano que tiram a própria vida”, adverte 
o psiquiatra, Ruy Palhano. 

Justamente por ser um tema complexo e um grave pro-
blema de saúde pública, sua prevenção e controle requer 

Cuidar da saúde mental
requer um olhar atencioso de toda a sociedade para que mais vidas sejam 
ressignificadas e resgatadas das consequências dos transtornos mentais

Da redação

�“Eu vim para que todos tenham vida”
����������

 A palavra de Deus como fonte de vida e alegria

“A vida é dom, é uma criação de Deus. E essa passagem 
resume muito bem o empenho de Deus em resgatar a vida 
humana na sua totalidade: a vida biológica – a concreta 
aqui na Terra, que deve ser vivida em plenitude e com 
dignidade, e que se torna germe para a vida futura, vida 
eterna – também dom de Deus.”, explica o padre Flávio 
Colins, reitor do Santuário de Nazaré - Cohatrac.

“Não existe nada de automático, a vida vem para ser cons-
truída e vivida de modo correto. Pelo princípio absoluto 
na Bíblia, toda vida humana existe para se realizar e ser 
feliz. Os mandamentos são orientações cristãs do que 
devemos fazer para que nossa vida se realize. Independen-
te da cultura cristã, para aqueles que não tem fé e vivem 
segundo os princípios do humanismo, há uma sabedoria 
no mundo que também leva à realização da vida. No entan-
to, há caminho certo para essa realização e muitos outros 
que não são corretos. Nesse sentido, a palavra de Deus é 
fonte da vida e da alegria verdadeira, que não é passageira, 
e que leva em conta os sofrimentos do dia a dia.”, finaliza 
o padre Flávio Colins.

Um exemplo de auxílio a quem precisa de ajuda

Centro de Acolhimento
Sagrado Coração de Jesus

Na esfera da intervenção com psicoterapia, o Centro de 
Acolhimento é uma iniciativa da Paróquia Sagrado Cora-
ção de Jesus - Bequimão, para auxiliar as pessoas que 
sofrem com algum tipo de transtorno mental. A partir 
de grupos de voluntários e profissionais da saúde, o proje-
to oferece, de forma gratuita, atendimento psicológico 
para a comunidade.

Mais informações: www.paroquiadobequimao.com.br
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Eu posso cuidar do meu corpo 
para acalmar a minha mente
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esforços de diversas esferas da sociedade, conforme explica 
a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos 
Humanos - CAOP/DH, do Ministério Público do Maranhão 
(MPMA), a Promotora de Justiça Cristiane Lago.

“O suicídio pode afetar indivíduos de diferentes origens, 
classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de 
gênero. Entretanto, existem fatores de risco associados que 
devem ser considerados como doenças mentais, aspectos 
sociais (exemplo: idade entre 15 a 30 anos e acima de 65 
anos, moradores de áreas urbanas e gênero masculino), 
aspectos psicológicos (exemplo: ter sofrido abuso físico ou 
sexual na infância, perdas recentes e sentimento permanen-
te de desesperança, desespero e desamparo), condições de 
saúde limitantes (exemplo: doenças incapacitantes, trauma 
medular e doenças neurológicas) e suicidabilidade (exemplo: 
ter tentado suicídio, histórico familiar com pessoas que ten-
taram ou se suicidaram e ter ideias e/ou planos de suicídio)”.

A promotora faz um acréscimo: “Desse modo, sua pre-
venção e controle não são tarefas fáceis e envolvem esforços 
multidisciplinares, a exemplo dos profissionais de saúde, 
educadores, serviço social, governos, legisladores, magis-
trados, famílias e comunidades”.

O CAOP/DH, do Ministério Público do Maranhão, é res-
ponsável pela coordenação do Fórum Estadual de Prevenção 
da Automutilação e do Suicídio (FEPAS/MA). Criado em 
fevereiro de 2018, é desenvolvido por um grupo de traba-
lho e estudo de caráter permanente e tem como objetivo 
principal unir esforços de instituições públicas e privadas, 
além de representantes da sociedade civil, para propor ações 
capazes de prevenir, atender e tratar pessoas propensas ao 
ato da automutilação e do suicídio.

A depender do transtorno mental, o conjunto de sinto-
mas que permitem o diagnóstico médico pode ser distinto. 
Contudo, o psiquiatra Ruy Palhano enfatiza que, além do 
olhar do próprio paciente, é preciso que aqueles que estão 
à sua volta percebam as mudanças e tenham atitudes pro-
ativas para ajudá-lo. 

REDE DE APOIO
Entre os indícios de que uma pessoa não está bem emocio-

nalmente e que precisa de atenção médica estão: desinteresse, 
apatia, retraimento, insegurança profunda, falta de prazer 
na vida. De forma que vão se amontoando a ponto dela não 
querer mais sair de casa, não se alimentar corretamente, 

dormir mal, entre outros. Entretanto, de acordo 
com o psiquiatra Ruy Palhano, é importante faci-
litar e fazer com que a pessoa que tem intenção da 
prática manifeste seu ponto de vista e sentimento.

“É vital que a família, amigos, colegas de traba-
lho, vizinhos, identifiquem essas nuances de mu-
danças e se manifestem, não apenas contemplem 
as alterações. É preciso que tenham uma atuação proativa, 
dirigindo-se à pessoa, tentando conversar e entender o que 
está acontecendo. Na maioria das vezes essa simples medida 
– de preocupação manifestada – é importante e tem uma 
ressonância muito positiva no sentido de a pessoa refletir 
sobre o que está acontecendo. Entretanto, você não pode 
tratar um potencial suicida apenas com aconselhamento e 
carinho. Tem que ir para uma assistência médica especiali-
zada, sobretudo para que aquela condição possa ser tratada 
e devolvida”, explica o psiquiatra.

A espiritualidade atua como um importante fator de 
proteção e de prevenção das doenças mentais, que pode 
complementar o cuidado com a saúde mental, em combi-
nação com atividade física regular e alimentação saudável. 

Para o reitor do Seminário Santo Antônio e professor de 
Teologia Moral, padre Clemilton Moraes, vivemos em um 
tempo paradoxal que torna muitos aspectos igualmente 
contraditórios e, uma vez que a Igreja vive em sintonia com 
seus filhos e filhas, suas “alegrias e esperanças, tristezas e 
as angústias’ são também da Igreja” (Gaudium et spes 1).

“Se por um ângulo assistimos o avanço das ciências e da 
técnica, vemos, por outro, um crescente descompasso social, 
um abismo cada vez mais alarmante entre ricos e pobres. 
Se as distâncias são proporcionalmente menores, registra-se 
o aumento da indiferença, e a negação da alteridade. En-
quanto vemos alavancar as comunicações, o homem - seu 
mentor e autor - faz progresso na arte da introspecção. Na 
lógica dos inversos são os abastados quem mais patinam no 
vazio existencial e, enganados invertem a ordem soberana 
existente entre o ser e o ter. A perda de sentido que leva à 
desistência da vida é, portanto, uma questão intrigante”, 
reflete padre Clemilton. 

 E acrescenta: “A perda de interesse pela vida é um pro-
blema plural e, jamais, deve ser visto e julgado com sim-
plismos. Por essa razão, nos cabe levá-la a sério, procurar 
minuciosamente suas causas e agir com diligência, auxi-
liando a pessoa mediante um processo adequado, em vista 
da ressignificação da vida e do viver. Para nós cristãos, esse 
caminho é trilhado com fé, à luz da Palavra e na força da 
eucaristia celebrada, e recebida com esperança e amor, a 
fim de que se cumpra os desígnios do Senhor: ‘eu vim para 
que todos tenham vida e a tenham em abundância. (Jo 10, 
10)’”, concluiu.

Até aqui, a quebra de estigmas, preconceitos e falta de 
conhecimento científico sobre os transtornos mentais é um 
marco para a sociedade. Contudo, o número de pessoas 
doentes e que, quando não tratadas e não curadas, podem 
inclusive tirar a própria vida ainda é uma triste e crescen-
te estatística mundial. Assim, precisa-se de mais políticas 
públicas que promovam o bem-estar e a saúde mental das 
pessoas, bem como tratar esse assunto de forma aberta e 
eficiente como já é feito com outras doenças. ■

POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO

O Fórum Estadual de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio - FE-
PAS/MA foi responsável pela elabo-
ração do Projeto de Lei da Política 
Estadual de Prevenção da Auto-
mutilação e do Suicídio, a partir de 
reuniões realizadas pelo grupo de 
estudo criado em março de 2019, 
sob a coordenação do CAOP/DH, 
do Ministério Público Estadual, re-
sultando na aprovação da Lei nº 
11.192, de 18 de dezembro de 2019, 
que instituiu a Política Estadual de 
Prevenção da Automutilação e do 
Suicídio no Estado do Maranhão.

REDE DO BEM: ESTAMOS AQUI 
PARA AJUDAR

O Fórum também criou um grupo de 
ação chamado de Rede do Bem: Esta-
mos aqui para ajudar!, cuja função é 
realizar trabalhos sociais com foco na 
divulgação da existência de espaços 
públicos e privados voltados para o 
atendimento e tratamento das pessoas em sofrimento 
psíquico agudo ou crônico. E auxiliar na capacitação, por 
meio de cursos e seminários, de profissionais que atuam 
na área da saúde e da educação.

Em 2020, o FEPAS/MA, por meio da Rede do Bem: Ação 
de ajuda psicossocial em face da Covid-19, realizou ações 
sociais de atendimento online oferecido por profissionais 
voluntários e integrantes do Fórum, arrecadação de 500 
cestas básicas que foram doadas para entidades filan-
trópicas previamente cadastradas.
Em 2021, o FEPAS/MA terá uma programação presencial, 
porém direcionada para pequenos públicos e seguindo 
as orientações de cuidados impostos pela pandemia da 
COVID-19.

Programação Setembro Amarelo:

• 01/09: plantio de árvores em praças da Vila Embratel, 
além de atividades de prevenção voltadas para os pais 
e alunos da Escola Comunitária Fonte do Saber, locali-
zada no bairro;
• 10 e 30/09: palestra de prevenção para cadetes da Po-
lícia Militar e Corpo de Bombeiros; lançamento do livro 
Rede do Bem: Estamos aqui para ajudar! que reúne textos 
de integrantes do FEPAS/MA e as fotos vencedoras do 
Concurso de Fotografia, com o tema 
natureza, realizado em 2020.

Acesse e saiba mais →

DICAS PARA MANTER SUA SAÚDE MENTAL

 • Autoconhecimento: é o primeiro passo 

 • Mantenha-se ocupado.

 • Tenha uma rotina: incluindo atividades prazerosas 

 • Participe de atividades comunitárias: igreja, comunidade, 
atividade esportiva, clube, partido político)

 • Pratique atividade físicas com frequência 

 • Tenha uma alimentação saudável

 • Durma bem: em qualidade e quantidade

 • Consulte o médico com regularidade

 • Crie e invente (leia e mantenha sua mente em atividade);

 • Evite uso de álcool e drogas (prática insalubre e agravante 
nº 1 para desenvolvimento de doença mental)

 • Evite o estresse

 • Tenha uma vida social ativa: estreite 
laços familiares e fraternos

 • Cultive sua espiritualidade.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 

Atendimento anônimo e 24 horas 
para quem procura ajuda e apoio 
emocional. Acesse o site através 
do QR Code ao lado:
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PRINCIPAIS TRANSTORNOS MENTAIS

RELAÇÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS COM OS ÍNDICES DE SUICÍDIO
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Fonte: Médico psiquiatra, Dr. Ruy Palhano  

Ilustrações: Catirina Conteúdo

BEM-ESTAR
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Ilustração: Adobe Stock

"alegrias e esperanças, tristezas e 
as angústias" são também da Igreja
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Peregrinações com São José de Ribamar

€ 11/08: Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito - Rosário/MA;
€ 28/08: Santuário São Raimundo Nonato dos Mulundus - Vargem Grande/MA;
€ 03/09: Paróquia Nossa Senhora da Natividade - Urbano Santos/MA;
€ 11/09: Paróquia Nossa Senhora das Dores - Itapecuru-Mirin/MA.

Visita da Imagem de São José de Ribamar

Alvorada: 
€ 01/09 
3 5h 
 ¼ Santuário-Moropóia-Santuário

Caminho de São José: 
€ 18/09 
3 20h30 
¼ Santuário-Cohab-Santuário

Juvenil: 
€ 25/09 
3 8h 
¼ Santuário-São Luís-Santuário

Outros

€ 27/08 3 11h: Espiritualidade padres e diáconos solidários
€ 30/08 3 09h: Limpeza do Santuário
€ 30/08 3 19h: Espiritualidade do Festejo
€ 31.08 3 09h: Coletiva de Imprensa e Lavagem da Escadaria do Santuário

Destaques - 01 a 16 de setembro

Datas Missas Terço Batizados Lives para 
São José

€ 01/09: Abertura do 
Festejo e Aniversário de 
Dedicação do Altar

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- --

€ 02 e 03/09 3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- --

€ 04/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h¹, 19h 3 18h 3 10h 3 20h30

€ 05/09 3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 06/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

€ 07/09 
Independência do Brasil

3 9h, 11h, 
15h², 17h, 19h 3 18h -- --

€ 08/09 
Aniversário de São Luís

3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

€ 09/09 
Aniversário de 10 anos de 
Criação do Santuário SJR

3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

€ 10/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

€ 11/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h3 , 19h 3 18h 3 10h 3 20h30

€ 12/09 3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 13/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

€ 14/09 3 9h, 11h, 
15h4, 17h, 19h 3 18h -- --

€ 15/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

€ 16/09 3 9h, 11h, 15h, 
17h, 19h 3 18h -- --

Novena de São José de Ribamar - 17 a 26 de setembro

Datas Missas Terço Batizados Lives para 
São José

€ 17/09 
1º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 18/09 
2º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h, 
22h

3 18h 3 10h --

€ 19/09 
Dia Municipal e Estadual 
de São José de Ribamar 
(Padroeiro do Maranhão) 
3º Dia da Novena

3 Meia-noite, 
2h, 4h, 6h, 9h, 
11h, 15h, 17h, 
19h

3 18h -- 3 20h30

€ 20/09 
4º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 21/09 
5º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h5, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 22/09 
 6º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 23/09 
7º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 24/09 
Aniversário da cidade de 
São José de Ribamar 
8º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h, 19h 3 18h -- 3 20h30

€ 25/09 
9º Dia da Novena

3 6h, 9h, 11h, 
15h, 17h6, 19h 3 18h 3 10h 3 20h30

€ 26/09 
Grande Encerramento do 
Festejo

3 6h, 9h, 11h, 
13h, 15h, 17h 3 18h -- 3 20h30

€ 27/09 
Despedida dos Romeiros 3 9h, 15h, 18h -- -- --

Acompanhe as transmissões das celebrações e lives pelo YouTube e Facebook do 
Santuário e pela Rádio Educadora do Maranhão 560 AM

1. Missa jubilar com o Terço dos Homens
2. Missa da saúde
3. Missa com as crianças
4. Missa da saúde
5. Missa da saúde
6. Missa com as crianças
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COMUNICANTES

Olimpíadas midiáticas
Carlos Benalves, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA

Os Jogos Olímpicos de 2020 realizados entre julho e 
agosto de 2021 em Tóquio, no Japão, com um ano de atra-
so devido à pandemia da Covid-19, deixaram ainda mais 
claro o quanto os grandes eventos esportivos se tornaram 
eventos midiáticos, eventos para serem vistos por meio de 
telas muito mais do que para serem acompanhados in loco.

Obviamente que o fato de “ser transmitida” não é uma 
exclusividade dessa Olimpíada, o que há de particular neste 
caso é que, sem as telas, os torcedores não testemunhariam 
o desempenho dos atletas, pois não houve a presença do 
público na maioria dos estádios, parques e arenas olímpicas 
devido às restrições sanitárias impostas pelas autoridades 
locais preocupadas em conter um novo avanço do número 
de casos de Covid-19 no país.

Esse cenário tem sido comum na maioria dos eventos 
esportivos realizados nos últimos dezoito meses e, talvez, 
para a grande parte dos torcedores isso tenha pouca rele-
vância. Isso porque a maior fatia da audiência esportiva 
não está nos assentos das arenas, mas sim acomodada no 
sofá de casa. Pensemos nos Jogos Olímpicos, um evento que 
acontece a cada quatro anos, sempre em países diferentes 
entre cada edição e que reúne mais de quarenta modalida-
des esportivas - cada uma delas subdivididas em torneios 
masculinos, femininos, por categorias de peso, de distância, 
dentre outras. Imagine a logística necessária para que um 
torcedor consiga acompanhar as disputas que acontecem 
em diferentes espaços, algumas ao mesmo tempo ou sepa-
radas por distâncias quilométricas e com intervalos curtos 
entre si. Somem-se a isso os custos com ingressos, viagens, 

hospedagens, deslocamentos... Não é difícil chegar à con-
clusão de que estar presente em grandes eventos esportivos, 
como as Olimpíadas, é para poucos.

Por isso o grande investimento vai em direção à audiência 
que está em casa, milhões de pessoas espalhadas pelo globo 
formam um mercado consumidor gigantesco que vai muito 
além do interesse esportivo. O apelo de torcer pelo time na-
cional leva para frente das telas até mesmo aquelas pessoas 
que nunca ouviram falar de determinada modalidade, não 
conhecem nada sobre as regras do jogo, mas se identificam 
com o(a) atleta que carrega a bandeira do país no uniforme.

E para esse público, as emissoras oferecem conteúdo em 
praticamente toda sua grade e em todas as suas platafor-
mas. Além dos programas especializados no tema, o esporte 
invade os telejornais, o entretenimento e, obviamente, os 
comerciais. Tudo gira em torno dos anéis olímpicos. Nas 
plataformas de mídia social, atletas, jornalistas, locutores, 
repórteres, celebridades, políticos, eu e você repercutimos a 
competição e fomentamos o “espírito olímpico” midiático.

E de modo particular, pudemos ver nestes jogos o quanto 
os atletas entenderam que podem ser protagonistas também 
nos espaços de comunicação. Com todas as restrições de 
manifestação impostas a eles pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), a visibilidade alcançada por muitos deles 
durante a competição foi uma espécie de pódio no qual o 
estandarte era o da luta por direitos, por igualdade, por in-
vestimento, por reconhecimento.

Que nos Jogos de 2024, em Paris, as arenas estejam lota-
das. É mais bonito assim, inclusive para as telas. ■

ASSEMBLEIA

Bispos da América Latina e Caribe se reunirão em 
novembro no México para Assembleia Eclesial

Temas como pandemia da Covid-19, o aumento de imigrantes e as novas tecnologias 
como ferramentas de evangelização estão na pauta da Assembleia

Da redação

Durante os dias 21 a 28 de novembro deste ano, lide-
ranças eclesiais do Conselho Episcopal Latino-Americano 
(CELAM) estarão reunidas no Santuário de Nossa Senhora 
de Guadalupe, no México, com intuito de definir caminhos 
pastorais para todo o povo de Deus.

A Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe 
tem como tema central “Todos somos discípulos missio-
nários em saída” e acontece pela primeira vez no intuito 
de buscar uma resposta aos novos rumos que a igreja de-
verá percorrer como discípulos e missionários em saída, 
realizando um discernimento comunitário à luz da fé.

O CELAM é um organismo 
que promove a comunhão, refle-
xão, colaboração e serviço como 
sinal e instrumento de unidade 
entre toda a comunidade cristã e 
seu pontífice na Igreja na América Latina. São 22 Confe-
rências Episcopais que estão localizadas desde o México 
até o Cabo de Hornos, incluindo o Caribe e as Antilhas.

Nas temáticas a serem discutidas, a pandemia é uma 
delas, cujos números são alarmantes: até o momento são 
mais de 42 milhões de infectados e já ultrapassou a mar-
ca de 1 milhão de mortes em toda a América Latina, se-
gundo a agência Reuters. A quantidade de informações 
e a falta de conhecimento em relação à internet e ou-
tros meios de comunicação, também é outro assunto que 
está na pauta da Assembleia. O acesso à informação e o 
modo como ela chega serão discutidos para que, de forma 
abrangente e clara, haja, com urgência, uma atitude que 

integre e colabore para a compreensão e discernimento 
dos latinos-americanos.

O aumento no número de pessoas que migram para 
outros países da América Latina também será discutido 
na assembleia, como por exemplo, o caso dos venezue-
lanos. Cerca de 4,6 milhões estão refugiados em países 
vizinhos, isso é o que mostram os relatórios de Tendências 
Globais, do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR), que no ano em que a pandemia 
surgiu no cenário mundial, esse contingente aumentou 
em 8% em relação ao apurado em 2019.

A preparação desta assembleia 
se iniciou com a definição de con-
teúdo que deveria ser discutido e 
logo após foi aberto um processo 
de escuta aberta ao povo latino-

-americano, para que esses questionamentos fossem os fios 
condutores deste encontro. O Papa Francisco considerou 
para o processo sinodal a opinião do povo de Deus como 
fundamental, sendo um ponto de partida e de chegada 
para que haja frutos derramados pelo Espírito Santo.

Com a crescente no uso das tecnologias em todo o 
mundo que permitem a todos estarem mais conectados, 
a Igreja enxerga que esta é mais uma via por onde ela 
deve caminhar e evangelizar, fazendo as transmissões de 
missas e orações a seu povo. Na Assembleia, a tecnologia 
alcançará toda a América Latina, pois no México ficará 
a sede da coordenação do encontro e em outros pontos 
ficarão as sedes virtuais. ■

PALAVRA DO PAPA

“Só o pão da vida 
alimenta nossas almas”

Professor Mário Cella

“O verdadeiro pão da vida é o 
que nos faz viver, ao contrário, so-
brevivemos, porque só Ele alimenta nossas almas, nos 
dá a força para amar e perdoar, dá ao coração a paz 
que busca, dá a vida para sempre quando a vida aqui 
termina”.

“O que significa pão da vida? Para viver, há ne-
cessidade de pão. Quem tem fome não pede ali-
mentos requintados e caros, pede pão. Quem está 
desempregado não pede salários enormes, mas o 
‘pão’ de um emprego. Jesus revela-se como o pão, 
ou seja, o essencial, o necessário para a vida de to-
dos os dias; sem Ele, as coisas não funcionam. Não 
um pão entre muitos outros, mas o pão da vida. Em 
síntese, sem Ele, mais do que viver, vai-se vivendo: 
pois só Ele nutre a nossa alma, só Ele nos perdoa 
daquele mal que sozinhos não conseguimos supe-
rar, só Ele nos faz sentir amados, até quando todos 
nos desiludem, só Ele nos dá a força de amar, só 
Ele nos dá a força de perdoar nas dificuldades, só 
Ele infunde no coração a paz que procuramos, só 
Ele dá a vida para sempre, quando a vida aqui na 
terra acaba. É o pão essencial da vida”. (Oração do 
Angelus, Praça São Pedro, Domingo, 8 de agosto de 2021)

O Senhor faz maravilhas 
com os pequenos

Segundo o Papa Francisco, “Maria se reconhece 
pequena e exalta as ‘grandes coisas’ que o Senhor fez 
para ela. Hoje, na Assunção de Maria ao Céu, celebra-
mos uma conquista infinitamente maior (do que pisar 
na lua). Nossa Senhora colocou os pés no paraíso: 
ela foi lá não só em espírito, mas também com seu 
corpo. Este passo da pequena Virgem de Nazaré 
foi o grande salto à frente da humanidade. Pouco 
adianta ir à lua se não vivermos como irmãos na 
Terra”.

“O Senhor faz maravilhas com os pequenos”, disse 
ainda o Pontífice, “com quem não pensa ser grande, mas 
dá um grande espaço para Deus na vida. Ele estende 
a sua misericórdia sobre aquele que confia nele e 
eleva os humildes. Maria louva a Deus por isso”.

“E nós, podemos nos perguntar, nos lembramos 
de louvar a Deus? Agradecemos a Ele pelas grandes 
coisas que Ele faz por nós? Por todos os dias que ele 
nos doa, porque nos ama e nos perdoa sempre, por sua 
ternura? E por nos ter dado sua Mãe, pelos irmãos e 
irmãs que Ele coloca em nosso caminho, porque abriu 
o Céu para nós?”, perguntou o Papa.

Segundo Papa Francisco, “se esquecemos o bem, 
o coração diminui. Mas se, como Maria, nos lem-
brarmos das grandes coisas que o Senhor faz, se 
pelo menos uma vez por dia o engrandecermos, 
então damos um grande passo em frente. Uma vez 
por dia dizer: ‘Eu louvo ao Senhor’. Dizer ‘Bendito 
seja o Senhor’, que é uma pequena oração de lou-
vor. Isso é louvar a Deus. O coração se dilatará 
com essa pequena oração, a alegria aumentará. 
Peçamos a Nossa Senhora, a porta do céu, a graça 
de começar cada dia levantando nosso olhar para 
o céu, para Deus, para dizer-lhe obrigado, como 
dizem os pequenos aos grandes”, concluiu o Papa 
Francisco. (Oração do Angelus, Praça São Pedro, Domingo, 
15 de agosto de 2021) ■

“Todos somos discípulos missionários 
em saída”, tema central do CELAM
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JANELA TEOLÓGICA

Segunda grande 
parte do 
Evangelho de 
Marcos: 8,31 – 16,8

Padre Flávio Colins, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré

Tendo atingido o cume ideal da cidade de Cesareia 
de Filipe – o lugar da profissão de fé de Pedro e da reve-
lação de Jesus como Messias –, desdobra-se diante dos 
nossos olhos a segunda parte do Evangelho, que, tam-
bém, podemos subdividir segundo três ciclos narrativos.

Primeiro ciclo: 8,31 – 10,52
O primeiro ciclo é totalmente marcado pela imagem 

do caminho percorrido por Jesus, acompanhado por seus 
discípulos, que são citados 46 vezes. Vamos à leitura des-
ta série de passagens, coordenadas pela grande viagem 
rumo a Jerusalém, um itinerário marcadamente simbó-
lico e fundamental para a “conversão” dos discípulos. 

“Jesus partiu com seus discípulos... e pelo caminho 
interrogava seus discípulos” (8,27).
“Se alguém quiser vir após mim... tome sua cruz e 
me siga” (8,34).
“Sobre o que vocês estavam discutindo no 
caminho?... No caminho tinham discutido sobre qual 
deles era o maior” (9,33-34).
“Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem 
foi correndo ao seu encontro...” (10,17).
“Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás 
no céu um tesouro. Depois, vem e segue-me!” (10,21)
“Eis que nós abandonamos tudo e te seguimos” 
(10,28).
“Enquanto estavam a caminho para Jerusalém, Jesus 
ia na frente deles e eles estavam espantados. Os que 
vinham atrás, estavam com muito medo... Eis que 
nós estamos subindo para Jerusalém (10,32-33).
“Chegaram a Jericó. Enquanto Jesus partia de Jericó 
junto com seus discípulos e uma grande multidão, 
eis que o filho de Timeu...” (10,46).
“... O cego começou a ver de novo e o seguiu pelo 
caminho” (10,52).

Vai se intensificando, portanto, o íngreme caminho 
que conduz à cruz de Jerusalém. Mais do que topográfi-
ca, é uma viagem espiritual. Ao longo daquele caminho, 
as palavras de Jesus são duras, marcadas de sangue e 
muito exigentes. Este caminho é caracterizado por uma 
prioridade de Jesus: o ensinamento dos discípulos! 

Por três vezes fala do seu destino último na cidade 
santa (8,31; 9,31; 10,32-34) despertando a reação revol-
tada, cega ou indignada dos seus discípulos (8,32.33; 
9,32-34; 1035-41). 

Ele então responde com uma lição amarga, de re-
núncia, de desapego, de doação total (9,35; 10,42-45). 
Convida a acolher os pequenos, a combater a discórdia 
e o escândalo, exorta à pobreza, à fidelidade ao amor 
no matrimônio, ao serviço como últimos e à recusa do 
poder entre os primeiros.

Da mesma forma que na conclusão da primeira parte 
(8,22-26), também no encerramento desse ciclo narrativo 
existe um cego curado – cujo sobrenome em hebraico é 
citado, Bartimeu, e, na versão, “filho de Timeu” – para 
ser um símbolo de iluminação. Os olhos do verdadeiro 
discípulo estão na iminência de se abrir. “E Jesus, falando, 
disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, 
que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. 
E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho” (Mc 10,21-52). 
Eis o discípulo! ■

ESPAÇO CATEQUESE

Itinerário Catequético 
Arquidiocesano de 

Iniciação à Vida Cristã
Capítulo III: Celebrações

Comissão Arquidiocesana de Catequese

O mundo atual requer do cristão uma adesão integral e 
real à proposta de Jesus Cristo, para isto, é necessário assu-
mir o ser missionário e evangelizador. Precisamos entender 
o mundo desigual, capitalista, imediatista, coisificado em 
que vivemos, em que o ser humano é visto como um objeto. 
Diante disso, precisamos apresentar o Reino de Deus e tudo 
o que significa segui-lo. Neste caso, a igreja entende que o 
processo de catequese com inspiração catecumenal é o ca-
minho a ser seguido e assumido. Nesse processo devemos 
acolher, entender e aceitar o ser humano com todas as suas 
peculiaridades e com eles, percorremos um caminho de Fé, 
aceitação, descoberta, amor e vivência do Cristo Salvador.

Como mostra o Itinerário Catequético Arquidiocesano de 
Iniciação à Vida Cristã, em seu Capítulo III, as Celebrações 
e entregas são fatores indispensáveis nesse processo. Essas 
Celebrações e entregas são sinais litúrgicos que irão ajudar 
a nossa Mistagogia e experiência de Cristo.

Através da Liturgia, Cristo continua a obra de nossa sal-
vação. Sua “eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada 
por nenhuma outra ação da Igreja” (SC,7). Diz a Sacrosanctum 
Concilium, que por ela, o próprio Cristo exerce o seu múnus 
sacerdotal para a nossa salvação. O jeito de celebrar, os ele-
mentos simbólicos e rituais, a Palavra e as boas homilias 
formam eficazmente o cristão. As celebrações ajudam os 
catecúmenos a gravar no coração os ensinamentos recebi-
dos em relação aos mistérios de Cristo e a maneira de viver 
conforme os ensinamentos evangélicos. Mas, para que assim 
aconteça, a catequese deve ser apresentada em sua dimensão 
mistagógica.

A dimensão litúrgica da iniciação cristã, enquanto proces-
so educativo para participar do mistério pascal, visa superar 
uma redução da compreensão da catequese como mero ato 

instrutivo. Por isso, o itinerário percorrido pelo catecúmeno/
catequizando é permeado por ritos e celebrações.

Durante esse itinerário existem três celebrações que são 
imprescindíveis, ou seja, não podem faltar, as quais deverão 
ser presididas pelo pároco/vigário, diácono ou ministro da 
celebração da Palavra: Celebração da Entrada ou Apresenta-
ção, Celebração da Eleição e a Celebração dos Sacramentos. 
Vale ressaltar que as Celebrações dos Sacramentos devem 
acontecer dentro da Santa Missa. As demais celebrações e 
entregas podem acontecer durante os encontros de catequese 
ou celebração da Palavra, com a participação da família, dos 
introdutores e dos padrinhos.

É importante frisar que somente as comunidades que 
estão no processo de implantação ou que já implantaram a 
Iniciação à Vida Cristã devem realizar as celebrações, porque 
o caminho percorrido pelo catequizando/catecúmeno está 
dentro do processo de Iniciação à Vida Cristã, que celebra 
as etapas vivenciadas pelo mesmo nesse percurso.

As celebrações devem ser preparadas de acordo com o 
Rito de Iniciação Cristã de Adultos (RICA), ou o livro Cele-
brações da Iniciação à Vida Cristã: adultos, jovens e crianças, 
com possíveis adaptações à realidade de cada comunidade 
ou paróquia.

Essas celebrações e entregas estão completamente envol-
vidas pelo mistério da Páscoa de Cristo, centro da mensagem 
cristã. O Diretório Nacional de Catequese nos diz que a cate-
quese, ao apresentar a mensagem cristã, não apenas mostra 
quem é Deus e qual é o seu desígnio salvífico, mas como o 
próprio Jesus fez, revela também o homem ao homem, e lhe 
descobre a sua vocação. O mistério de Cristo anunciado na 
catequese é o mesmo que é celebrado na liturgia para ser 
vivido. ■

 LITURGIA

A música no Ano Litúrgico
Frei Romário Avelino, OFMConv., vigário da paróquia São Francisco

A Liturgia é uma das mais belas demonstrações de 
amor que podemos ter para com Deus. Esta por sua vez, 
é rica de beleza incomparável. Grande parte dessa beleza 
se traduz pela música. Os atos litúrgicos revestem-se de 
forma mais nobre quando os ofícios divinos são celebra-
dos solenemente com canto, com a presença dos ministros 
sacros e a participação ativa do povo (SC 113).

Em nossas comunidades paroquiais, muitas vezes sur-
gem várias dúvidas em relação à escolha de cantos para a 
Missa, no entanto, a reforma realizada pelo Concílio Va-
ticano II, juntamente com o seu apelo à Igreja Universal 
para um autêntico “Retorno às fontes”, estabeleceu que os 
textos da música litúrgica fossem retirados principalmente 
da Sagrada Escritura e das fontes litúrgicas. Neste sentido, 
temos aqui uma indicação do caminho para a escolha de 
cantos que serão entoados na Santa Missa.

É importante destacarmos dois tipos de música que 
atualmente são usados em muitas das nossas celebrações 
e que se diferem entre si, tanto em sua função como em 
seu objetivo: a música religiosa e a música litúrgica. Aqui 
destacamos a música litúrgica que é composta de textos 
retirados principalmente das Sagradas Escrituras e das 
fontes litúrgicas, conforme vimos anteriormente, e seu 
uso é especificamente para a Santa Missa ou outra ação 
litúrgica. Geralmente acompanha o tempo litúrgico que 

está inserido no ano litúrgico.
O Ano Litúrgico, pode-se dizer que é como um “Calen-

dário religioso”. Neste calendário temos as datas dos acon-
tecimentos da História da Salvação. Claro que o mesmo não 
coincide com o ano civil, que começa no dia primeiro de 
janeiro e termina no dia 31 de dezembro. O Ano Litúrgico 
começa e termina quatro semanas antes do Natal. Com-
põe-se de dois grandes ciclos: o Natal e a Páscoa. São como 
dois pólos em torno dos quais gira todo o Ano Litúrgico.

O Natal tem um tempo de preparação, que é o Advento; 
e a Páscoa tem também um tempo de preparação, que é a 
Quaresma. Ao lado do Natal e da Páscoa está um período 
longo, de 34 semanas, chamado Tempo Comum. O Ano 
Litúrgico começa com o Primeiro Domingo do Advento 
e termina com o último Sábado do Tempo Comum, que é 
na véspera do Primeiro Domingo do Advento.

Diante disso, conforme cada tempo e festa que acontece 
dentro do ano litúrgico, são sugeridas músicas próprias 
para cada liturgia, ocasião ou tempo. Nestes próximos 
meses, trataremos em nossa coluna litúrgica sobre as mú-
sicas que devem ser escolhidas para a Santa Missa em 
cada tempo, bem como suas características e daremos 
algumas sugestões.

No próximo mês, falaremos sobre a música no tempo 
do advento. Até lá. ■
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DICA LITERÁRIA ESPECIAL: ENTREVISTA COM CRISTÓVÃO TEZZA

O outro lado da Realidade
Entrevistadores: Alexandre Maia Lago e Adonay Ramos Moreira

Cristóvão Tezza é, sem dúvida alguma, um dos nomes 
mais importantes da literatura brasileira na atualidade. 
Catarinense de Lages, sua obra representa um marco no 
cenário literário brasileiro das últimas décadas. Senhor de 
um estilo envolvente, ao qual não falta certa ironia, Tezza 
pertence à galeria dos grandes romancistas realistas. Não, é 
claro, à maneira de Flaubert ou Eça de Queirós. Seu realismo 
é, acima de tudo, um ponto de ligação entre o homem e a 
realidade que o cerca, sem a qual o escritor vê-se privado 
de seu material de trabalho.

Isso aponta, sem dúvida alguma, para uma das carac-
terísticas mais marcantes de sua obra: o profundo senso 
analítico de seus textos. Tezza é um analista por excelên-
cia, para quem o mundo real, com suas agruras e aleluias, 
fornece os enredos que mais tarde aparecerão em forma de 
literatura. Não que lhe falte imaginação. Absolutamente. 
Trata-se antes do fato de que, em seus livros, a imaginação 
está diretamente subordinada à realidade, com a qual con-
vive em estreita harmonia. Tal como Baudelaire, o olhar de 
Tezza é atento aos menores detalhes do mundo que o cerca, 
sem recair na tentação de descrever o mundo como em um 
quadro estanque. 

Sua obra-prima, O Filho Eterno (2007), foi vencedora 
dos mais importantes prêmios literários do país, consa-
grando de uma vez por todas 
sua carreira. No entanto, sua 
caminhada no mundo das le-
tras é muito anterior e guarda 
aspectos por vezes literários. 
Assim, quando Cristóvão Te-
zza fazia, para si, planos que o 
direcionava a uma pequena ci-
dade do interior, onde pudesse 
exercer o ofício de relojoeiro e 
ler seus livros em um sossego 
de província, o destino certa-
mente ria-se. A essa altura, a 
Marinha Mercante e o curso 
de Letras em Coimbra já in-
tegravam a contabilidade de 
projetos ficados pelo caminho.

O espírito artístico do garoto apaixonado pelo teatro 
e pelos livros já havia traçado, em definitivo, o caminho 
que há muito, sem que ele suspeitasse, o esperava: tornar-
-se escritor. Não apenas, mas um escritor renomado, com 
obras traduzidas, com consagração nacional e vencedor 
de respeitados prêmios literários. Dentre essas honrarias, 
estão: Prêmio Jabuti, Prêmio ABL de Ficção romance teatro 
e conto, Prêmio APCA, Prêmio São Paulo de Literatura e 
Prêmio Oceanos.

Também exímio cronista e contista, a obra de Cristóvão 
Tezza é uma leitura obrigatória aos amantes da literatura, 
que nela encontrarão o lado mais palpável da realidade, que 
é a imaginação. 

Dica Literária: Sua experiência como professor 
universitário o fez acompanhar de perto a rotina do 
ensino acadêmico no Brasil. Nesse sentido, como você 
analisa as alegações de hermetismo e dogmatismo 
que recaem atualmente na maneira através da qual se 
ensina literatura nas universidades? Quais seriam as 
consequências desse processo para a própria literatura?
Tezza: Faz mais de dez anos que não sou mais professor e 
não tenho acompanhado a vida acadêmica brasileira. Bem, 
é preciso lembrar que a literatura de modo algum é cauda-
tária da universidade ou dos estudos acadêmicos; acontece 
justamente o contrário. E penso que é um exagero a ideia 
de que a universidade determina a literatura que se faça no 

país. Além do mais, são centenas de faculdades de Letras 
que estudam literatura. Movimentos teóricos com focos 
específicos (por exemplo, as teorias formais da linguagem, 
a literatura como fenômeno social, a arte como expressão 
cultural identitária, etc.) vão e vem no tempo ao sabor das 
inquietações de cada momento histórico, e os estudos lite-
rários acabam por espelhá-las. Enquanto isso, a literatura 
vai se fazendo à margem, como sempre.

O atual momento político mundial faz com que 
cada vez mais artistas, intelectuais e escritores 
sejam chamados a se posicionar ante a avalanche 
de fatos políticos que enchem diariamente os 
meios de comunicação. Diante disso, você acredita 
ser papel do escritor influenciar a política?
Eu sempre brinco dizendo que o papel do escritor é o A4 em 
branco para ele preencher com seu texto. É preciso separar o 
“narrador”, aquela voz que escreve, do escritor pessoa física, 
que paga imposto, tem filhos, bebe cerveja e fala mal do go-
verno. Nem sempre a “pessoa física” tem talento, disposição 
ou desejo de entrar diretamente na atividade política. O im-

pulso ativista é uma qualidade pessoal especializada, e não 
tem nada a ver, necessariamente, com literatura, mesmo que 
a literatura que se produz tenha conteúdo político explícito. 
A influência da literatura na política, hoje, é mínima, qua-
se nula. Qualquer tuíte certeiro de três linhas costuma ter 
um impacto muito maior do que um bom romance de 300 
páginas. São coisas diferentes. Quanto ao escritor “pessoa 
física” participar diretamente ou não da discussão política 
é uma escolha pessoal, como a de qualquer cidadão, mas 
o Brasil vive num momento tão criminosamente estúpido, 
em todos os aspectos, que é difícil não responder a ele de 
alguma forma.

A figura do escritor engajado, tal como a esboçou 
Jean-Paul Sartre em seu O que é a literatura?, parece 
que cada vez mais se torna presente atualmente, 
às vezes incorrendo nos mesmos equívocos 
praticados por gerações anteriores. Ante isso, 
você acredita que a política prejudica a literatura? 
Pode haver uma convivência pacífica e harmônica 
entre a grande literatura e a paixão política?
A única coisa que prejudica a literatura é a eventual falta 
de talento ou de inspiração do escritor. Tudo pode ser tema 
literário, inclusive a política, que está presente nela desde 

a guerra de Tróia. O “escritor engajado”, este revestimento 
literário mais ou menos datado, foi uma consequência filo-
sófica, digamos assim (e se bem me lembro dos meus anos 
1960…) do ativismo político entendido como princípio ético 
inescapável da vida. Sartre foi um grande filósofo, mas um 
ficcionista limitado. Nessa dúvida entre literatura e política, 
o escritor escolhe o seu caminho.

Seu livro mais célebre, O filho eterno, é um dos mais 
empolgantes e sinceros relatos confessionais das 
últimas décadas da literatura brasileira. Assim, 
até onde a confissão e a memória contribuem 
para o seu processo criativo? Onde termina a 
fronteira da memória e se inicia a ficção? 
É uma boa pergunta, que eu mesmo me fiz ao começar o 
livro, que tem como tema direto a minha própria biogra-
fia, como pai de uma criança Down. A primeira ideia era 
escrever um ensaio, um texto pessoal, mas meu instinto de 
ficcionista logo me levou à estrutura do romance. O que 
significou, desde a primeira palavra, separar o narrador do 
autor. Isto é, o autor se afasta de si mesmo e cria um narra-
dor: esta é a gênese de qualquer texto literário. O narrador 
não cria um “pacto de verdade” com o leitor; o autor, ele 
mesmo, em confissão ou ensaio, cria este pacto. Assim, logo 

na primeira página de “O filho 
eterno”, aquele pai já era o per-
sonagem de um narrador, visto 
à distância, com frieza, e não 
a expressão pessoal e sincera 
de um autor confessando um 
momento de sua vida. O perso-
nagem me deu uma liberdade 
que eu jamais teria se falasse 
de mim mesmo.

Em seu famoso estudo 
O conceito de ficção, 
o escritor e ensaísta 
argentino Juan José Saer 
afirma que “o paradoxo 

típico da ficção reside em que, se recorre ao 
falso, o faz para aumentar sua credibilidade”. 
Nesse sentido, como você definiria a ficção? 
A sinceridade direta da confissão pessoal é substituída na 
ficção pela “representação da sinceridade”, o que é outra coi-
sa, refratada e ambígua, e portanto mais “real”… É um para-
doxo, de fato. Como eu definiria a ficção? Eis uma pergunta 
difícil. Quem sabe assim: a ficção literária é a representação 
terceirizada da realidade, isto é, mediada por um narrador.

Em seu livro O homem desenraizado, o filósofo 
búlgaro Tzvetan Todorov afirma que “a literatura é 
pensamento, certamente, mas a filosofia e a ciência 
também o são. [...] Em resumo, os romances são 
uma maravilhosa ferramenta do espírito; mas não 
são a única”. Assim sendo, qual seria o lugar do 
romance atualmente? Sua tão divulgada morte 
estaria finalmente prestes a se concretizar? 
A célebre “morte do romance” é outra dessas afirmações 
altissonantes, definitivas e erradas que o orgulho teórico 
(em todas as áreas) às vezes tenta determinar para sempre. 
O romance é uma linguagem que representa linguagens, não 
uma forma composicional fechada (como o soneto). É uma 
linguagem que se apropria de todas as linguagens (filoso-
fia, psicologia, ética, religião, poesia, ciência, jornalismo…), 
sem se confundir com nenhuma delas. É um terreno de re-
flexão e de liberdade — sempre haverá espaço para ele; o 
espírito da narrativa é parte integrante da nossa aquisição 
da linguagem. ■

O romance é (...) uma linguagem que 
se apropria de todas as linguagens 

(filosofia, psicologia, ética, religião, 
poesia, ciência, jornalismo…), sem 
se confundir com nenhuma delas.

SANTUÁRIO
DE LUZ

"Teu pai e eu te
procurávamos aflitos."
(Lc 2,48)

7 a 17
de outubro
COHATRAC

São Luís - Maranhão

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_ABL_de_Fic%C3%A7%C3%A3o_romance_teatro_e_conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_ABL_de_Fic%C3%A7%C3%A3o_romance_teatro_e_conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_APCA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_S%C3%A3o_Paulo_de_Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Oceanos
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TIRA-GOSTO

A ilusão do impossível
(ainda a propósito da pandemia da Covid-19)

Sebastião Moreira Duarte
smduarte@elointernet.com.br

Uma leitora replica a minha conversa passada: “Negar 
a morte é negar a vida, sim, como você falou. E negar a 
vida é negar a religião. É negar a Deus”.

Na mosca. E ela me pede que diga algo mais sobre o 
faz-de-conta que não há morte no mundo pós-cristão.

São Paulo fez a frase fortíssima: “A morte é o salário 
do pecado” (Rm 6,23). Nega-se a morte, portanto nega-
-se o pecado. Não havendo pecado, a Redenção e a Res-
surreição perdem a razão de ser. O Cristo decai de seu 
papel messiânico. É admirado como respeitável filósofo, 
mestre de paradoxos, pregador de sutilezas memoráveis, 
consultor de autoajuda, líder político e até guerrilheiro 
radical. Não é mais, porém, o Salvador. Estamos ou não 
estamos em pleno mar cheio da atualidade?

A morte morde-nos o mocotó todos os dias sem parar. 
Vivemos, no entanto, numa civilização em que já ninguém 
morre: passa para “o andar de cima”, sai dessa para ou-
tra, viaja: vai a óbito, tal um bêbado que vai bebendo de 
bar em bar, até cair. E eu não duvido haver quem pense 
que óbito é nome de cidade. Vai-se a óbito – podem me 
repetir –, mas é bom saber que a viagem não tem volta. 
Não se diz mortalidade, diz-se letalidade. Não há mais 
doença mortal: há enfermidade letal, como se todo mundo 
morresse envenenado. (Letal é qualificativo apropriado 
para veneno).

No começo dos anos 50, Alceu Amoroso Lima escrevia 
um livro, A realidade americana, que, em algumas páginas, 
é mais interessante hoje do que quando apareceu: nos 
Estados Unidos, tudo é feito para disfarçar que se vive 
a morrer, para não lembrar que a morte ronda o dia a 
dia de todos os viventes. As cidades não têm cemitérios: 
têm jardins, pacífica democracia de lápides iguais, ao rés 
do chão. Não se põe cruz sobre os túmulos, nem faz o 
menor sentido espalhar cruzeiros pelos caminhos, onde 
alguém tenha caído morto. É feio, é indecoroso, é quase 
um pecado a lembrança da morte.

Flagrante demonstração deste cenário evasivo, eu o 
experimentei no começo do século, por aquelas plagas 
– e o fato é recordado aqui, também como preito de sau-
dade ao professor Raimundo Medeiros Lobato, um dos 
melhores amigos de minha existência, irmão de sonhos 
e ideais, falecido há poucos dias em seu esconderijo dos 
Apicuns, tendo servido em variados cargos públicos ao 

Maranhão, sempre com a invariável dignidade que só 
lhe valeu silêncio e esquecimento.

Após defender a tese de que fui orientador, numa uni-
versidade do Meio-Oeste americano, Lobato me levou em 
sua companhia na visita a uma cidadezinha de Illinois, a 
uma família que hospedara um filho dele num programa 
de intercâmbio. Chegamos de tarde. Encontramos só a 
dona da casa, recolhida no outono imenso do milharal 
amarelando. Convidados a conhecer os cômodos da sua 
residência, entramos numa espécie de capela, onde se 
viam objetos e símbolos de diferentes religiões, facilmente 
removíveis. Numa sala contígua, um lençol cobria uma 
“coisa” sobre uma pedra de mármore, em meio a retortas, 
tubos de ensaio, pinças e pincéis, mais frequentes em 
penteadeiras vaidosas. A senhora disse palavras que não 
ouvíamos bem e levantou uma ponta do lençol, deixan-
do-nos ver uma perna que eu figurei fosse parte de uma 
escultura inacabada.

Foi quando o Lobato me puxou para um lado e co-
chichou que aquela era a casa de um caretaker, um papa-
-defuntos endinheirado, dono do mercado funerário de 
toda a planície ao redor. Não precisei perguntar para que 
servia o pequeno templo multiuso.

Mas tudo ficou esclarecido mesmo foi quando chegou 
o dono da casa, chapéu de caubói, botas nos joelhos, 
esbaforido, desculpando-se por ter ido atender a uma 
emergência. Alastrando fala alta, ao contrário da mulher, 
tímida e temerosa de romper o silêncio dominante, o ho-
mem tornou a mostrar a casa e, sem o menor receio de nos 
espantar, levantou o lençol sobre a mesa no meio da sala. 

A “escultura” estendida sobre a mesa de mármore era 
o corpo de uma figura feminina, falecida um dia antes.

– Tinha 76 anos – falou o anfitrião.
E parecia uma jovem de seus vinte, a defunta. Estava 

sendo maquiada para o enterro, desfeita da pele engelhada 
e de rugas no rosto.

Poderia haver explicação mais clara do “american way 
of life”, da mentalidade que hoje avassala o mundo dito 
globalizado?

Em tempo: poucos dias depois de nossa visita, Lobato 
me deu notícia que o papa-defuntos de Illinois estourara 
os ouvidos com um tiro de espingarda. Morto pela ilusão 
do impossível? ■

EM CARTAZ

Como virei um 
um super-herói

Super-heróis franceses 
de primeira linha

Padre Gutemberg Feitosa, presbítero e jornalista

O mundo dos filmes e das séries está cheio de histórias 
de super-heróis. Mesmo assim, o filme de nacionalidade 
francesa e belga consegue ser original no enredo e nas 
cenas. Há boa dose de drama, fhashbacks e, claro, humor à 
francesa. O filme dirigido por Douglas Attal é muito bom, 
não à toa é sucesso de visualizações na Netflix. As cenas 
de ação e a dublagem são boas.

A película conta a história do policial Moreau, de sua 
parceira Schaltzmann e um grupo de heróis em uma so-
ciedade que convive razoavelmente bem com os “super”. 
Claro, há um vilão com um plano de vingança e maldade 
também.

Como temas interessantes podemos elencar: ética, ter-
ceira idade, amizade, drogadição. No elenco: Pio Marmai 
(Gary Moreau/Titan); Vimala Pons (Cécile Schaltzmann); 
Leila Bekhti (Callista); Benoît Poelvoorde (Henri Monté 
Carlo); Swann Arlaud (Naja)...

Serviço:
Diretor: Douglas Attal
Gênero: Fantasia, Ação, Aventura, Ficção Científica, Drama
Duração: 1h37m
Lançamento: 10 de julho de 2021
Nacionalidades: França, Bélgica
Plataforma de Streaming: Netflix

Bônus: Dicas de seriados para maratonar nas plataformas 
de streaming.

Amazon Prime

Doc: uma nova vida: Trata-se de uma série médica (estilo 
Good Doctor e Grey’s Anatomy) de nacionalidade italiana. 
Estão disponíveis 16 episódios da primeira temporada com 
média de 55 minutos por episódio, com opção dublada. 
A série é baseada em fatos reais e traz a vida do doutor 
Andrea Fanti (Luca Argentero), um excepcional médico 
que perdeu amores e boa parte da própria memória depois 
de ser baleado. Simplesmente excelente! ■
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