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FESTEJO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - 2019 
01 a 29 de setembro

“Amazônia: Igreja, missão e ecologia”.
O nosso festejo 2019 será um grandioso momento de 

evangelização e de crescimento na fé. O tema que aborda-
remos “Amazônia: Igreja, missão e ecologia” faz referên-
cia ao sínodo da Amazônia, convocado pelo Papa Francis-
co, para o próximo mês de outubro. São José de Ribamar, 
grande exemplo: protetor da Família de Nazaré, ensinar-
-nos-á a cuidar da nossa região amazônica, da nossa fé 
e da nossa Igreja, como ardorosos missionários e servos 
de Deus. Inspirado nesse tema, todo o mês de setembro 
será a festa do padroeiro do Maranhão, são José de  
Ribamar!
• No dia 28/08, quarta-feira, preparando a grande fes-
ta, representantes de todos os grupos e equipes farão a 
lavagem da igreja-santuário e haverá a coletiva de im-
prensa. Lavar a igreja significa lavar a alma e os corações 
para grande festa.
• No dia 01/09, domingo – aniversário de dedicação do 
altar – será a abertura da festa com romaria saindo às 
05h da manhã da paróquia Sagrado Coração de Jesus no 
Moropóia;
• No dia 09/09, segunda-feira – será o aniversário de 
criação do Santuário;
• No dia 19/09, quinta-feira – será o dia do padroeiro 
do Maranhão, dia dedicado a todos os homens e mulheres 
que portam o nome de “José” e de “Ribamar”, haverá mis-
sa especial, às 19h.
• De 20 a 29 – será o novenário completo com várias 
missas durante o dia e à noite. 
• No dia 21/09, sábado – será a Grande Romaria Cami-
nho de São José de Ribamar, com concentração e missa 
de abertura, às 19h, na igreja de Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, na COHAB.
• No dia 29/09, último domingo do mês – será o grande 
encerramento com várias missas diárias e procissão, às 
16h, seguida de missa campal.
• Os batizados acontecerão todos domingos, às 10h da 
manhã.

Para realizarmos um bom festejo, precisamos das ora-
ções, da participação ativa e das doações de todos!

Venham! Participem! São José de Ribamar  
convida vocês e seus familiares!


