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Novenário de São José de Ribamar 
reúne multidão movida pela fé

Conduzido pelo 
tema “São José de 
Ribamar, padro-

eiro do Maranhão” e lema 
“Fé cristã e trabalho em 
prol do direito e da justiça 
social”, o Novenário de São 
José de Ribamar deu início 
a sua programação na ma-
nhã do dia 10 de março e 
seguiu até o dia 19 atraindo 
devotos à cidade que leva 
seu nome.

No último dia de fes-
ta, um roteiro que contou 
com batizados, celebrações, 
louvação com o Apostola-
do da Oração, procissão e 
show de encerramento com 
a irmã Teresa de Jesus deu 
brilho à primeira ocasião 
em que o santo é celebrado 
durante o ano.

Durante sua homilia, o 
reitor do Santuário, padre 
Cláudio Roberto Cruz, dis-

se que a festividade serviu 
para refl etir sobre a Campa-
nha da Fraternidade deste 
ano e aproveitou a oportu-
nidade para reforçar a dife-
rença das datas em que São 
José é celebrado: “A dife-
rença desta festa para aque-
la de setembro, é que em se-
tembro é festa no Maranhão 
e no mês de março é festa 
em todos os países. Hoje 
nós celebramos São José 

como padroeiro da Igreja 
Católica no mundo inteiro”, 
destacou.

Assim como em anos 
anteriores, os nove dias de 
festa contaram com a co-
bertura da Rádio Educado-
ra do Maranhão, mídias da 
Arquidiocese de São Luís, 
Pastoral da Comunicação 
e impressa regional. Veja 
abaixo algumas das cenas 
que marcaram o novenário.

Programação da Semana Santa
Domingo de Ramos - 14.04

Quarta-feira Santa - 17.04

Sexta-feira Santa - 19.04

Sábado Santo - 20.04

Domingo de Páscoa - 21.04

Quinta-feira Santa - 18.04

6h; 08h30; 11h; 17h e 18h30 | Missa | Santuário
10h | Batismos | Santuário
16h | Procissão de Ramos | Santuário - Praça do 
Cruzeiro – Santuário

06h; 17h | Missa | Santuário
19h | Celebração Penitencial c/ confissões | Santuário

12h | Sermão das 7 Palavras e Via Sacra | Santuário
15h | Celebração da Paixão | Santuário | Sítio dos Pa-
dres (Acamp. da Juventude)
16h | Procissão do Senhor Morto | Avenida Principal 

18h30 | Vigília Pascal | Santuário
19h | Vigília Pascal | Comunidade Santa Maria
19h | Vigília Pascal | Acampamento da Juventude

06h; 8h30; 11h; 17h; 18h30 | Missas de Páscoa | 
Santuário
7h30 | Missa | Encerramento do Acampamento da 
Juventude | Santuário
10h | Batismos | Santuário
16h | Missa de Páscoa | Comunidade São Francisco
17h | Missa de Páscoa | Comunidade N. S. das Graças
20h | Louvor da Ressurreição | Salão Paroquial

17h | Missa da Ceia do Senhor e Lava Pés | 
Santuário
17h | Abertura do Acampamento da Juventude | San-
tuário
19h | Missa da Ceia do Senhor e Lava Pés | 
Comunidade São Benedito

Programação da Semana Santa

19h | Celebração Penitencial c/ confissões | Santuário

12h | Sermão das 7 Palavras e Via Sacra | Santuário
15h | Celebração da Paixão | Santuário | Sítio dos Pa-

16h | Procissão do Senhor Morto | Avenida Principal 

19h | Vigília Pascal | Acampamento da Juventude

7h30 | Missa | Encerramento do Acampamento da 

16h | Missa de Páscoa | Comunidade São Francisco

17h | Abertura do Acampamento da Juventude | San-

Devotos e romeiros de São José de Ribamar, 
a graça e a paz de Deus estejam com 

todos vocês!
Agradecemos a Deus, a São José de Ribamar, aos 

párocos solidários e diáconos, às nossas equipes de 
trabalhos e a todos vocês, romeiros e devotos, pela bonita 
festa do padroeiro do Maranhão neste mês de março. 

Apesar das chuvas e dos obstáculos nas estradas que 
dão acesso à nossa cidade santuário, multidões se fi zeram 
presentes, louvando o nosso Deus através de seu servo São 
José. Deus seja louvado!

Na continuação de nosso calendário, já estamos prepa-
rando o tríduo de São José Operário, carpinteiro, padroeiro 
dos trabalhadores, que acontecerá de 28 de abril a 01 de 
maio. Coloque logo esta data na sua agenda e no seu co-
ração. Este tríduo será um grandioso momento de oração 
e de refl exão em prol dos trabalhadores e dos milhões de 
desempregados do nosso país.

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.

28 de abril
- Missas às 6h, 17h

29 de abril
Aniversário de criação 

da Paróquia
- Missas às 6h, 8h30, 10h 
(Batizados), 11h, 17h e 
18h30

30 de abril
- Missa às 17h

01 de maio

Dia de São José 
Operário

- Missas às 6h, 8h30, 10h 
(Batizados), 11h
15h - missa da saúde e 
envio da procissão, 
16h - Procissão
17h - missa solene de 
encerramento

IV Romaria dos Coroinhas - 16.03

Procissão do Padroeiro - 19.03 Missa solene de encerramento - 19.03

Louvor a São José - 19.03


