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 Chamado de Deus: 
Santuário envia jovens ao 

seminário

Novenário 2019

Sagrado Coração de Jesus 
recebe novo pároco com 

entusiasmo

Santuário de Ribamar é 
representado no Encontro 

Nacional de Santuários

A Paróquia do Sagrado 
Coração de Jesus, localiza-
da no bairro do Moropoia, 
acolheu, no dia 16 de feve-
reiro, seu mais novo páro-
co, o padre Eudo Ferreira. 
Participaram da posse ca-
nônica o arcebispo metro-
politano de São Luís, dom 
José Belisário da Silva, os 
párocos solidários do San-
tuário de São José de Ri-
bamar, Gutemberg Feitosa 
e Iralson Barbosa, além de 
pessoas de outras paróquias 
da Arquidiocese de São 
Luís. 

Na ocasião, o novo páro-
co prometeu somar com os 
paroquianos e aproveitou a 
oportunidade para agrade-
cer seu antecessor no car-
go, padre Roney Carvalho. 
“Obrigado ao padre Roney, 

que ajudou a comunidade a 
dar seus primeiros passos 
como paróquia. Obrigado, 
pelo trabalho pelo desem-
penho administrativo e pas-
toral”, disse.  

Ainda em seus agrade-
cimentos, o presbítero fez 
menção aos que acompa-
nham sua caminhada e fo-
ram prestigiar o momento 
de sua posse. “Obrigado aos 
que vieram de outras paró-
quias e do Santuário de São 
José de Ribamar. Obrigado 
aos amigos que vieram para 
este momento importante 
na minha caminhada. Com 
certeza, a presença e a par-
ticipação de cada um de 
vocês será a motivação do 
meu ministério presbiteral”, 
fi nalizou. 

O Santuário Arquidio-
cesano de São José de Ri-
bamar foi representado por 
seu reitor e vice-reitor, pa-
dre Cláudio Roberto e pa-
dre Gutemberg Feitosa, no 
XXIII Encontro Nacional 
de Reitores de Santuários, 
que ocorreu em Trindade 
(GO). Para este ano, o tema 
central escolhido foi “A 
missão do Santuário é cele-
brar com o povo de Deus”. 

O objetivo da conferên-
cia, que foi realizada de 18 
a 22 de fevereiro, foi apro-

ximar os reitores para uma 
troca de experiências sobre 
as responsabilidades de ge-
renciar igrejas com grande 
fl uxo de visitação. Além 
disso, atividades como pa-
lestras, celebrações e mesa 
redonda compuseram a 
programação. Também par-
ticipou do evento o padre 
Antônio Neves, do Santuá-
rio São Raimundo Nonato 
dos Mulundus, de Vargem 
Grande-MA, que esteve na 
companhia dos reitores do 
Santuário de Ribamar.

O Santuário Arqui-
diocesano de São José de 
Ribamar celebrou, com 
grande alegria, o envio dos 
jovens vocacionados Alahel 
Menezes e Leandro para o 
Seminário Propedêutico 
São João Maria Batista 
Vianey, localizado na Pa-
róquia Nossa Senhora de 
Nazaré, bairro do Cohatrac, 
em São Luís. A instituição 
é atualmente administra-

da pelo Reverendo padre 
André Luís. 

A missa de envio ocor-
reu no domingo, dia 10 de 
fevereiro, presidida pelo 
reitor do Santuário, padre 
Cláudio Roberto, e concele-
brada pelo pároco solidário 
Irailson Barbosa. Durante 
a celebração, padre Gutem-
berg Feitosa, vice-reitor, es-
teve disponível para confi s-
sões dos fi éis.

O Santuário do 
Padroeiro do 
Maranhão lan-

çou no domingo 17 de feve-
reiro, o cartaz do Novená-
rio 2019. 

Padre Cláudio Rober-
to, reitor do Santuário, diz 
que espera a presença ativa 
dos devotos e romeiros do 
Padroeiro: "Que são José 
de Ribamar interceda por 
todos nós, para que o nosso 
novenário seja um grandio-
so momento de espiritua-
lidade e de fé. Contamos 
também com a sua ajuda e 
com a sua participação ati-
va", declara o reitor.

O tema escolhido para a 
primeira festa do Padroei-
ro, Fé Cristã e trabalho em 
prol do direito e da justiça 
social,  faz alusão à Cam-
panha da Fraternidade que 
este ano traz como tema 
“Fraternidade e políticas 
públicas” e lema: “Serás li-
bertado pelo direito e pela 
justiça” (Is 1, 27). Olhando 
para a fi gura bíblica de São 
José como homem justo, 
dedicado à família e vida 
em sociedade, o Santuário 
quer inspirar os romeiros e 
devotos a defesa da vida e 
da justiça social. 

Programação de 
missas:

Abertura: 6h, 8h30, 11h
Segunda: 17h, 19h
Terça e sábado: 6h, 15h, 
17h, 19h
Quarta, quinta e sexta: 
6h, 17h, 19h
Domingo: 6h, 8h30, 11h, 
17h, 19h
Encerramento: 6h, 8h30, 
11h, 15h, 16h (procissão 
de encerramento), 17h30 
(missa de encerramento na 
Concha Acústica).
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Romaria dos Coroinhas 2019

A edição 2019 da Romaria dos 
Coroinhas promovida pelo Santu-
ário do Padroeiro do Maranhão já 
tem data e horário marcados, dia 
16 de março, terceiro sábado do 
mês, com concentração às 15h no 
Liceu Ribamarense, Estrada de Ri-
bamar. Atenção coroinhas! Venham 
em caravana com a sua paróquia, 
com a sua forania, peregrinar com o 
Padroeiro do Maranhão.


