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Devoção aos Santos e  
Oração pelos Mortos

Padre Cláudio Roberto Santos Cruz. 
Reitor do Santuário São José de Ribamar

A fé na ressurrreição, na comunhão dos santos e na vida 
eterna, tal como lemos nas Sagradas Escrituras (cf. Mc 
12,26-27; Jo 5,28-29; Icor 15,12-13; Mt 25,46; Apoc 7,13-15)  
e professamos no Credo cristão, constitue o fundamento da 
devoção aos santos e da oração pelos mortos. 

Nós somos devotos dos santos porque acreditamos que 
eles, tendo abraçado com esmero a fé em Cristo e tendo pas-
sado pela morte, estão vivos com Cristo no céu (cf. II Cor 
5,1; Lc 16,23; 23,43). A morte nãos os aniquilou, não os des-
truiu. Eles, enquanto peregrinavam nesta terra, colocaram a 
sua fé em Cristo, deixaram-se abraçar pela sua misericórdia 
e por Ele foram lavados de seus pecados. E, porque acredi-
tamos que estão vivos no céu, pedimos a sua intercessão, ou 
seja, pedimos que a sua oração se una à nossa para a maior 
glória de Deus e em benefíficio de nossas necessidades, uma 
vez que ainda peregrinamos nas imperfeições deste mundo. 
A verdadeira devoção “aos santos não consiste na multi-
plicação dos atos exteriores, senão na intensidade do amor 
ativo, que procura “no exemplo da vida” dos santos, “na 
comunhão” com eles e “no recurso à sua intercessão” um 
bem maior para cada um de nós e para a Igreja” (LG 51). 
Para ser devoto não é suficiente ter uma imgem, recitar uma 
oração ou participar de uma procissão.  Estes gestos são im-
portantes, mas a verdadeira devoção se constitue também 
de gestos maiores que buscam reproduzir na nossa própria 
existência, no hoje da nossa história, aquelas virtudes de 
caridade, fé e esperança que ornaram a vida daqueles que 
nos precedem na glória eterna. Ser devoto é amar e adorar a 
Deus de todo o coração e servir os irmãos, como os santos 
souberam amar e servir.

Toda devoção aos santos é, portanto, uma autêntica for-
ma de adoração a Deus, uma vez que toda santidade resulta 
da ação do próprio Deus e do alvorecer do Reino inagurado 
por Jesus nesta terra: “todo testemunho autêntico de amor 
aos que estão no céu, tende naturalmente a Cristo, dirige-se 
a ele, “coroa de todos os santos” e, por ele, a Deus, admirá-
vel em seus santos, em que é glorificado (LG 50).

E, além de ser devotos dos santos, como ato de adoração 
a Deus, rezamos também por todos os nossos irmãos que 
vão falecendo ao logo do nosso caminhar sobre a terra. O 
livro dos Macabeus (12,43-44) fala do sacrifício oferecido 
no templo em expiação dos pecados daqueles que haviam 
morrido em combate; acreditava-se que eles poderiam ser 
perdoados dos pecados cometidos em vida e, assim, ressur-
gir dos mortos.  

Ao lado da oração pelos vivos, a oração pelos mortos 
sempre fez parte da tradição e da liturgia cristãs. Por exem-
plo, durante a santa missa, na Oração Eucarística II, reza-se: 
“lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morr-
reram na esperança da ressurreição e de todos os que parti-
ram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face”. 

A devoção aos santos e a oração pelos mortos são tam-
bém expressões vivas da comunhão dos santos. Esta comu-
nhão significa que a Igreja da qual fazemos parte não se 
constitue somente daqueles que estão vivos para este mun-
do, mas de todos aqueles que foram batizados em Cristo e 
nele perseveram:“até que o Senhor venha em sua majestade 
e todos os anjos com ele (cf. Mt 25, 31), que a morte seja 
destruída e todas as coisas a ele submetidas (cf. 1Cor 15, 26-
27), muitos dos seus discípulos caminham na terra. Outros, 
passada esta vida, estão sendo purificados. Outros, enfim, 
glorificados, contemplam ‘claramente Deus uno e trino, tal 
como é’. Todos, no entanto, em graus e regimes diversos, 
participamos do mesmo amor de Deus e do próximo e can-
tamos o mesmo hino à glória de nosso 
Deus (LG 49). Acreditamos que a par-
tir do mistério pascal de Jesus, nem o 
pecado nem a morte podem destruir 
a comunhão dos fiéis entre si nem a 
sua comunhão com Deus. Pois, para 
Deus e para nós que cremos, todos 
estarão sempre vivos (cf. Lc 
20,37-38). Eis porque ora-
mos por todos os faleci-
dos! Eis porque so-
mos devotos dos 
santos! Amém!

ealizado nos 
dias 11, 12 e 13 de Outubro 
a 24ª edição do Encontro de 
Casais com Cristo da Paro-
quia e Santuário de São José 
de Ribamar, sendo viven-
ciado por 30 casais, com o 
Tema: “Sede Misericordio-
sos como vosso Pai” sendo 
incorporada a edição o lema 

da campanha da fraterni-
dade deste ano lembrando 
sempre que a igreja Católica 
trabalha em unidade, Lema: 
“Sereis Libertados pelo di-
reito e pela Justiça”.

O Encontro de Casais 
com Cristo (ECC) é um ser-
viço da Igreja em favor da 
evangelização das famílias 

seu objetivo maior é condu-
zir os casais a se encontrar 
com Cristo, para que eles, a 
partir desse encontro, pos-
sam construir ou reconstruir 
a sua família à luz da comu-
nhão trinitária de Deus: co-
munhão de amor.

Em um trecho de sua 
carta aos Casais participan-
tes o reitor do Santuário Pa-
dre Claudio Roberto reforça 
que o tema escolhido traz a 
mensagem do evangelho e 
nos diz que : “O tema que 
escolhemos: “sede mise-

ricordiosos, como o vos-
so Pai” (cf. Lc 6,36), faz 
referência à perseverante 
bondade e misericórdia de 
Deus. Este tema quer tam-
bém lembrar que somos 
falhos e pecadores, não so-
mos perfeitos. 

O encontro foi encerrado 
no domingo dia 13 com a 
Santa Missa sendo presidi-
da pelo diretor espiritual e 
contou com a participação 
do Diácono permanente 
Raimundo Ramos durante 
os três dias do evento.
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 Este tema quer também 
lembrar que somos falhos e 
pecadores, não somos perfeitos.

A iniciativa foi 
direcionada a 
funcionários, 

estagiários, locatários, 
parceiros e colaborado-
res da Rádio Educadora 
e contou com o apoio da 
Arquidiocese de São Luís 
e do Instituto de Ensinos 
Superiores do Maranhão 
– Faculdade Católica 
(Iesma). A programação 
foi composta por debates, 
treinamentos e palestras 
ministradas por especia-
listas, mestres, doutores 
e comunicadores de refe-
rência na impressa mara-
nhense. 

Comunicação e Igreja
Durante a tarde da se-

gunda-feira (14), a aber-
tura do evento foi feita 
pelo reitor do Santuário 
de Ribamar e diretor da 
Rádio Educadora, padre 
Cláudio Roberto, e pelo 
vice-reitor do Santuário 
de Ribamar e diretor de 
programação da Rádio 
Educadora, padre Gutem-
berg Feitosa, que deram 
as boas vindas aos parti-
cipantes. Logo após, foi 
ministrada a palestra com 
o tema “Comunicação, 

Igreja e Comunidade” 
pelo comunicador social, 
produtor de conteúdo do 
Jornal do Maranhão, im-
presso da Arquidiocese, 
Paulo Victor Silva.

Falar bem
“Falar bem para ser 

ouvido” foi o tema abor-
dado pelo coordenador 
de Produção da Rádio 
Educadora do Maranhão, 
Juraci Filho, no segundo 
dia do Workshop Comu-
nicação Integrada, na ter-
ça-feira (15). 

Na ocasião, o jornalis-
ta e radialista falou sobre 
a importância da produ-
ção, criatividade e com-
promisso do profissional 
no fazer comunicação em 
rádio. Além disso, o pa-
lestrante fez colocações 
sobre as técnicas de im-
postação e aquecimento 
de voz.

Migração do rádio 
AM para FM

A migração da rádio 
AM para a FM foi o tema 
da palestra do engenhei-
ro elétrico Dr. Fernando 
César, no terceiro dia do 
Workshop de Comunica-

ção Integrada, que ocor-
reu na quarta-feira (16).

A importância da  
Língua Portuguesa
Na quinta-feira (17), 

o quarto de dia de for-
mação foi marcado pela 
edificante discussão so-
bre a Língua Portuguesa no 
fazer comunicação, que 
foi conduzida pelo pro-
fessor doutor em Linguís-
tica Haroldo Bandeira, da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema).

Com o tema “O uso da 
dêixis na comunicação: 
construindo identidades 
e perspectivas”, o pales-
trante expôs sobre a im-
portância do uso dos pro-
nomes para a produção de 
textos de qualidade.

Cuidados com a voz
No quinto dia do 

Workshop de Comunica-
ção Integrada a pauta foi o 
cuidado com a voz. A pa-
lestra “Jornalista, é dia de 
falar sobre a sua voz” foi 
realizada pela Drª. Kari-
na Braga, que aproveitou 
o momento para dar dicas 
e iniciar os comunicado-
res às práticas de aqueci-

mento e desaquecimento 
vocal. 

Mídias Digitais
Na semana seguinte, 

dando continuidade ao 
evento, a segunda-feira 
(21) foi dia de falar so-
bre o surgimento e fun-
cionalidades das Mídias 
Digitais e Redes Sociais. 
Quem, mais uma vez, le-
vou seus conhecimentos 
aos participantes foi o Dr. 
Fernando César, na qua-
lidade de especialista em 
Mídia Digital. 

Postura no trabalho
Encerrando os traba-

lhos do I Workshop de 
Comunicação Integra-
da, na terça-feira (22), a 
doutora em Fisioterapia 
e professora da Universi-
dade Ceuma e Faculdade 
Santa Terezinha (Cest), 
Adriana Rêgo, ministrou 
a palestra “A importância 
da postura no ambiente de 
trabalho”. Além da expla-
nação sobre a maneira de 
posicionar o corpo duran-
te as atividades laborais, 
a profissional apresentou 
técnicas para a melhora 
do alinhamento postural.

Santuário de Ribamar promove capacitação 
para comunicadores católicos

O Santuário São José de Ribamar, em parceira com a Fundação Dom José Medeiros Delgado (Fundel) e a Rádio Edu-
cadora do Maranhão (560 AM), realizou o I Workshop de Comunicação Integrada, de 14 a 22 de outubro,  

no auditório da emissora católica.

Santuário promove 24ª Encontro de Casais com Cristo
Por Valéria Baldez

1º Dia
Comunicação e Igreja 

Paulo Victor Juraci Filho Fernando César Haroldo Bandeira Karina Braga Adriana Rêgo
2º Dia

Falar bem para ser 
ouvido

3º Dia | 6º Dia
AM para a FM
Mídias Digitais

4º Dia
O uso da dêixis na 

comunicação

5º Dia
Jornalista, é dia de 

falar sobre a sua voz

7º Dia
A postura no ambiente 

de trabalho

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“ Nós cremos na vida eterna e  

na feliz ressurreição”

Venha celebrar a vida eterna de  
seus familiares, amigos e conhecidos  

no Santuário São José de Ribamar.

Missas no dia de finados

Santuário: 06h, 8h30, 15h e 17h
Cemitério Municipal - SJR: 16h 

O Santuário estará aberto das 05h40 às 19h


