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Em outra ocasião, o Poder Judiciário do Estado também pro-
moveu a união de casais, dando cumprimento ao projeto Mu-
tirão de Casamento Civil. A cerimônia ocorreu no sábado (21), 
no ginásio poliesportivo da escola Patronato de São José de Ri-
bamar, com apoio da Pastoral Familiar e Terço dos Homens do  

Santuário de Ribamar.

Que Deus abençoe aos casais!  

Jovens e adultos recebem a crisma em grande 
celebração no Santuário

Casais selam matrimônio em casamento  
comunitário promovido pelo Santuário

Casamento Civil

U m grupo de 64 
jovens e adultos 
preparados na 
Igreja Matriz, 

comunidade Santa Maria e 
Paróquia de Nossa Senhora 
de Guadalupe, em Paço do 
Lumiar, (Forania São José) 
tiveram a alegria de receber 
os sacramentos da Crisma 
e Eucaristia, no Santuário 

Arquidiocesano de São José 
de Ribamar, na noite do dia 
15 de dezembro. 

Os sacramentos foram 
ministrados por dom Esme-
raldo Barreto, bispo auxi-
liar da Arquidiocese de São 
Luís, com concelebração 
dos padres Cláudio Rober-
to, reitor do Santuário de 
Ribamar, Gutemberg Fei-

tosa, vice-reitor, e Irailson 
Barbosa, pároco solidário. 
Também participaram do 
momento os diáconos Wer-
ley Leite, José Luís e Luís 
Carlos. 

Dos 64 crismados, oito 
foram batizados durante o 
processo de preparação e 
25 receberam a Eucaristia 
pela primeira vez junta-

mente com o sacramento 
da confirmação. A prepara-
ção para o grande momento 
ocorreu durante nove meses 
e foi conduzida pelos cate-
quistas Flor de Liz Costa, 
Maria do Amparo e Rai-
munda Menezes.

Na quinta-feira (19) a 
Casa do Padroeiro do 

Maranhão foi palco da sole-
nidade de união de 15 casais 
que invocaram a bênção de 
Deus para selar o sacramen-
to do matrimônio. 

A celebração foi reali-
zada pelo padre Gutemberg 
Feitosa, vice-reitor do San-
tuário de Ribamar, e acom-
panhada pelos familiares 
e amigos dos casais parti-
cipantes.  Também parti-
cipou do momento o reitor 
do Santuário, padre Cláudio 
Roberto. 

Antes do casamento, 
os nubentes passaram por 
aproximadamente 3 meses 
de preparação, vivenciando 
o Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), processo de 
evangelização do matrimô-
nio que mostra aos casais 
caminhos para compreen-
são da missão da família. 

casa dos milagres
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Novenário de São José

Tríduo do Carpinteiro

Grande Festejo do  
Padroeiro do Maranhão

Tríduo da
Sagrada Família
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01 a 27

Setembro

24 a 27

Dezembro


