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Povo de Deus renova esperança de justiça 
trabalhista no Tríduo de São José Operário

Grande número de fi éis participaram das celebra-
ções no Santuário do Padroeiro do Maranhão

Tríduo do CarpinteiroTríduo Pascal

Acampamento reúne jovens 
durante a Semana Santa

Reitor do Santuário comemora 
mais um aniversário

O tema extraído do li-
vro de Isaías, “Eis 

que diz o Senhor: respeitai 
o direito e praticai a justi-
ça”, deu o tom de mais um 
Tríduo do Carpinteiro pro-
movido pelo Santuário Ar-
quidiocesano de São José 
de Ribamar. De acordo com 
o calendário paroquial, a 
festividade, que foi 28 a 
30 de abril, celebra o santo 
como padroeiro dos traba-
lhadores e desempregados. 

Como em todos os anos, 
um fato que abrilhantou 
mais o honroso evento foi 
o aniversário de criação da 
Paróquia de São José de Ri-
bamar, ocorrido no dia 29 
de abril. Neste ano, os pá-
rocos solidários e paroquia-
nos comemoram 77 anos 
do grau que foi decretado 
por Dom Carlos Carmelo 
Motta, em 1942, e hoje re-
presenta uma data jubilar 
marcante.

No 1º de maio, uma mul-
tidão de devotos acompa-
nhou a procissão em honra 
ao patrono dos trabalhado-
res e teve a oportunidade 
de renovar as esperanças 
diante de suas causas tra-
balhistas. Como de praxe, 
a caminhada teve como 
percurso uma volta pela 
Avenida Gonçalves Dias, 
principal via de acesso ao 
Santuário.

Em sua 13ª edição, o Acampamento da Juventude pro-
porcionou aos paroquianos do Santuário de Ribamar mais 
uma experiência de oração e profunda espiritualidade. O 
encontro, que teve como tema “Senhor, ensina-me a servir” 
ocorreu de 18 a 21 de abril e celebrou as sagradas liturgias 
do Tríduo Pascal pelos párocos participantes.

Em abril o reitor do nos-
so Santuário de São José de 
Ribamar, padre Cláudio Ro-
berto dos Santos Cruz, co-
memorou mais um ano de 
vida. Nascido em Belém do 
Pará, em 04 de abril de 1966, 
ele chegou ao Maranhão em 
1988 e, enquanto seminaris-
ta da Arquidiocese de São 
Luís, estudou Filosofi a e 
Teologia. Em 1996 foi 
ordenado padre e teve 
a oportunidade de co-
laborar com a Ar-
quidiocese sendo 
reitor do Seminá-
rio Arquidiocesa-
no Santo Antônio, 
promotor vocacio-
nal e pároco de al-
gumas paróquias. 

Destaque do Mês

Em abril o reitor do nos-
so Santuário de São José de 
Ribamar, padre Cláudio Ro-
berto dos Santos Cruz, co-
memorou mais um ano de 
vida. Nascido em Belém do 
Pará, em 04 de abril de 1966, 
ele chegou ao Maranhão em 
1988 e, enquanto seminaris-
ta da Arquidiocese de São 
Luís, estudou Filosofi a e 
Teologia. Em 1996 foi 
ordenado padre e teve 
a oportunidade de co-
laborar com a Ar-
quidiocese sendo 
reitor do Seminá-
rio Arquidiocesa-
no Santo Antônio, 
promotor vocacio-
nal e pároco de al-

Missa da Santa Ceia e do lava-pés, presidida pelo padre Cláudio Roberto, concelebrada 
pelo padre Gutemberg e pelos diáconos permanentes Werley e Raimundo Ramos

Na Sexta-feira Santa as celebrações iniciaram com o Sermão das sete palavras de Jesus 
na Cruz, e em seguida a celebração da Paixão do Senhor e a procissão do Senhor morto

Imagem peregrina de São José de Ribamar, como de costume, ornada para a procissão do Triduo do Carpinteiro

A Vigília Pascal contempla quatro grandes ritos: da Luz, da Palavra, do Batismo e da 
Eucaristia. A celebração iniciou fora da igreja, na praça do Santuário.

Quinta-feira Santa, 18.04

Sexta-feira Santa, 19.04

Sábado Santo, Vigília Pascal, 20.04


