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Destaque do Mês

Padre Cláudio Roberto Santos Cruz.
Reitor do Santuário São José de Ribamar
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4° domingo da páscoa é marcado por unir Dia 
das Mães ao dia do Bom Pastor

Comunidade do Olho D’Água celebra Santa 
Maria durante mês de maio

Santuário realiza primeira 
comunhão para 90 jovens e crianças

Paroquianos participam de retiro
preparatório para ano missionário

Neste ano o Dia das Mães foi especial no Santuário de 
Ribamar, devido a data ter coincidido com o Dia do Bom 
Pastor, que é celebrado no 4° Domingo da Páscoa.  Para 
a ocasião, foram preparadas celebrações eucarísticas com 
homilias direcionadas àquelas que foram agradecer pela 
dádiva da maternidade.

Durante o mês de 
maio, dedicado a 

Maria, mãe de Deus, e as 
mães, crianças e jovens do 
Santuário Arquidiocesano 
São José de Ribamar tive-
ram a oportunidade de rece-
ber a Primeira Comunhão. 
A cerimônia foi possível 

devido o comprometimento 
dos catequistas envolvidos 
ao ensinar os princípios 
fundamentais da Igreja aos 
90 catequizandos. O mês 
foi escolhido para que as 
comunidades celebrassem 
esta importante ocasião na 
vida do católico.

No dia 11 de maio, 18 
catequizandos da Comu-
nidade de Santa Maria re-
ceberam o sacramento em 
cerimônia presidida pelo 
padre Cláudio Roberto, rei-
tor do Santuário do Padro-
eiro do Maranhão. Já no dia 
18, foi a vez de 72 crianças 

e adolescentes da matriz, 
novamente, e comunidade 
Nossa Senhora das Graças 
receberem o Corpo e San-
gue de Cristo. 

Participaram de ambas 
as cerimônias, os diáconos 
permanentes Werley Leite e 
José Luis. 

Missionários da Forania São José de Ribamar, acompa-
nhados pelo pároco solidário Irailson Barbosa, participa-
ram do 1° Retiro Preparatório ao Ano Missionário de 2020. 
O encontro foi realizado no dia 19 de maio, na Paróquia Sa-
grada Família, no bairro do Maiobão, e contou com o tema 
“No poço com Jesus”. A assessoria fi cou a cargo de dom 
Esmeraldo Barreto, presidente da Comissão Episcopal Pas-
toral para a Ação Missionária e bispo auxiliar de São Luís.

O mês de maio foi 
de grande alegria 
para a comunida-

de do Olho D’Água, perten-
cente ao Santuário de São 
José de Ribamar. No dia 26 
o bairro encerrou o Festejo 
de Santa Maria, que neste 
ano foi guiado pelo tema 
“Maria, mãe da fraternida-
de e da justiça”. 

A coordenadora da co-
munidade, Maria da Nativi-
dade, avaliou como positivo 
o trabalho dos envolvidos: 
“Foi um mês muito abenço-
ado por ser o mês de Maria. 

Além disso, grupos da co-
munidade e pessoas vindas 
de fora doaram seus tempos 
para fazer uma coroação 
maravilhosa”, disse.

A ocasião fez com que 
moradores unissem esfor-
ços para realizar uma bela 
procissão e ato de coroação 
de Nossa Senhora. O úl-
timo dia de festa também 
foi marcado por uma missa 
presidida pelo pároco soli-
dário Gutemberg Feitosa e 
concelebrada pelo diácono 
José Luís.

Estimados devotos de São José de Ribamar, 
graça e paz a todos!

Já estamos preparando o grande festejo do Padroeiro do 
Maranhão, que acontecerá de

1 a 30 de setembro-2019. A procissão de encerramento 
com missa campal será no dia

29, domingo; no dia 30, segunda-feira, teremos a missa 
do “adeus, Romeiro!”

Para este ano, escolhemos o tema: “Amazônia: Igreja, 
missão e ecologia” fazendo referência ao sínodo da Ama-
zônia.

Pedimos a São José, protetor e pai, que nos ensine a 
cuidar da folresta amazônica e do nosso planeta. São José 
de Ribamar, rogai por nós!

Desde já agradecemos a sua preciosa colaboração! 

Pela intercessão de 
S ão José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, 

Deus abençoe você e a sua família 
+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! 

Amém.


