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Honrando a tradição do 
sexto dia do ano, que des-
taca três personagens mar-
cantes no nascimento de 
Jesus Cristo, o Santuário 
Arquidiocesano de São José 
de Ribamar promoveu a ce-
lebração do Dia de Reis. A 
data é conhecida por marcar 
o encerramento dos festejos 
natalícios do calendário ca-
tólico.

Com música, dança e a 
representação de um pre-

sépio humano com indu-
mentárias feitas de jornal, 
paroquianos prestaram suas 
homenagens a Melchior, 
Gaspar e Baltazar. Dando 
continuidade à programa-
ção, o vice-reitor do san-
tuário, padre Gutemberg 
Feitosa, deu a bênção aos 
presentes no local para o 
início do ritual de quei-
mação de palhinhas, que 
representa o desmonte do 
presépio. 

O retiro assembleia 
ocorreu nos dias 2 e 3 de 
fevereiro. No sábado, dia 2, 
as lideranças peregrinaram 
à paróquia Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito, 
na cidade de Rosário, para 
participarem da ordenção 
dos diáconos Tássio Barros, 
Romário Brandão, Rodrigo 
Gutemberg, Edilson Bastos 
e do padre Antônio Elton. 
No domingo, dia 3, as lide-

ranças estiveram no Sítio 
dos Padres, na comunidade 
Rio São João, em São José 
de Ribamar, para um dia de 
espiritualidade, formação, 
convivência e planejamen-
to.

Entre os assuntos estu-
dados destaca-se a Exor-
tação Apostólica do papa 
Francisco, “Alegrai-vos e 
Exultai”, sobre a santidade 
no mundo atual.

No fi nal de semana, 25 a 
27 de janeiro, o Movimento 
Eucarístico Jovem - MEJ, 
realizou seu tradicional reti-
ro espiritual anual.

Com o tema “Minha 
alma tem sede de Deus”, 
dezenas de jovens viven-
ciaram momentos de santas 

missas, adoração, pregação, 
dinâmicas, partilhas, lazer...

Que o Bom Deus conti-
nue abençoando nossa linda 
juventude!

Parabéns a todos que 
participaram, trabalharam e 
apoiaram o Retiro.

Paróquia e Santuário São José de 
Ribamar realiza IX Retiro e XIX 

Assembleia Paroquial de Pastoral 

Dia de Reis encerra 
período natalino

MEJ Santuário realiza 
retiro espiritual

Apostolado da Oração comemora 87 anos de 
existência em São José de Ribamar

Foi realizada na tarde do 
sábado 26, na igreja matriz 
Nossa Senhora de Guadalu-
pe, no Paranã, a formação 
sobre a CF 2019, que este ano 
apresenta a temática “Frater-
nidade e Políticas Públicas”.

A formação foi promovi-
da pelo Conselho da Forania 
São José de Ribamar e asses-
sorada pela Equipe de Cam-
panhas da Arquidiocese.

Lideranças do Santuário participam de formação sobre a 
Campanha da Fraternidade 2019

Parabéns!
Padre Cláudio Roberto Santos Cruz 

Reitor do Santuário e Diretor da Rádio Educadora

23 anos de vida sacerdotal
27 de janeiro

Na tarde do dia 15 de 
janeiro, o Apostolado da 
Oração comemorou seus 87 
anos de atuação na cidade 
de São José de Ribamar.  
Em missa de ação de gra-
ças presidida pelo padre 
solidário Irailson Barbosa, 
que também é diretor es-
piritual do grupo, dezenas 
de membros relembraram 
a marcante trajetória do 
Apostolado e reforçaram a 
sua importância dentro da 
comunidade paroquial.

Estimados irmãos, devotos 
evangelizadores de São José de 

Ribamar, a graça e a paz de Deus nosso 
Pai esteja com todos vocês!

Já estamos preparando o novenário completo de São 
José de Ribamar em março. Como em todos os anos, o no-
venário acontecerá de 10 a 19. Convidamos você e a sua 
família a colocarem essa data na sua agenda e no seu cora-
ção, para que juntos possamos louvar o nosso Deus, fazen-
do memória de seu servo, são José. 

O tema do nosso novenário será: “São José de 
Ribamar, padroeiro do Maranhão” e o lema: “Fé cristã 
e trabalho em prol do direito e da justiça social. Este 
tema se inspira na Campanha Fraternidade 2019.

Ao meditar o tema da CF – 2019 em nosso no festejo, 
queremos estar em comunhão com toda a Igreja do Brasil 
que, na quaresma deste ano, refl etirá sobre “Fraternidade e 
Políticas Públicas”.

Que são José de Ribamar interceda por todos nós, para 
que o nosso novenário seja um grandioso momento de es-
piritualidade e de fé. Contamos também com a sua ajuda e 
com a sua participação ativa.

Desde já agradecemos a sua preciosa colaboração! 

Pela intercessão de 
são José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, 

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

Amém.


