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RETROSPECTIVA GRANDE FESTEJO 2019

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

O evento que deu início ao Festejo de São José de Ribamar foi a tradicional Romaria da Alvorada,  
levou romeiros pelas ruas da cidade logo nas primeiras horas do dia 1° de setembro.

No sábado (14) foi realizada a Romaria das Crianças, que surgiu com o  
objetivo de envolver crianças na devoção e amor a São José.

Também no sábado (14), ocorreu a segunda Romaria da Pastoral da Sobriedade. A ocasião também  
serviu para colocar em pauta a prevenção ao suicídio, tema da campanha Setembro Amarelo.

Com concentração na Capela de São José dos Índios, com destino ao Santuário de Ribamar, foi realizada, no 
domingo (15), a segunda edição da Romaria do Terço dos Homens, que reuniu diversas foranias da Arquidiocese.

Outro destaque do grande festejo foi a realização da primeira Romaria da Luz, na quinta-feira (19), que  
iluminou a principal via de acesso ao santuário com muita fé e devoção dos paroquianos.

A Paróquia da Cohab foi o ponto de partida da Grande Romaria, que mobilizou Polícia Militar e outros órgãos, 
durante o sábado (21) e domingo (22), para a caminhada de 12 km de milhares de romeiros até o Santuário

A Romaria Marítima faz alusão à chegada do padroeiro pelo mar. Neste ano, a peregrinação ocorreu às 07h do 
sábado (28) com partida do santuário em direção ao Porto do Vieira e finalizou no Porto do Barbosa.

Santuário São Raimundo Nonato dos Mulundus, Vargem Grande-Ma, em visita ao Santuário São José de Ri-
bamar reuniu centenas de fiéis de diferentes partes do Estado, na sexta-feira (27)

No sábado (28), logo após a missa da novena, às 20h30, o show do Padre Ribamar Rodrigues marcou a  
edição 2019 do Grande Festejo com interpretação de músicas do repertório católico e de autoria

Grande procissão e missa solene marcaram o encerramento do Grande Festejo de São José de Ribamar no  
domingo (29). Estima-se que este ano a marca superou os 200 mil presentes em 2018.

AGRADECIMENTOS  
Fraternalmente com a bênção de Deus!

Com as palavras do salmista, 
queremos louvar e agradecer 
ao nosso Deus pelo gran-
dioso festejo de São José de 
Ribamar 2019: “Dai graças 
ao Senhor porque ele é bom, 
eterna é sua misericórdia” 
(Sl 117,29). Muitas foram as 
dificuldades e trabalhos que 
demandaram a participação 
de bispos, párocos solidários 
e diáconos, paroquianos e 
devotos colaboradores, po-
deres públicos e pessoas de 
boa vontade… Muitos parti-
ciparam! Obrigado a Deus, a 

São José de Ribamar e a to-
dos pela colaboração e pelo 
empenho na realização da 
festa do padroeiro do Mara-
nhão. Em março de 2020, de 
10 a 19, teremos mais uma 
grande festa! Em cada uma 
dessas festas, uma nova opor-
tunidade de semear a paz, 
congregando e evangelizando 
as pessoas. Obrigado aos que 
conosco somam esforços na 
difusão do Reinado de Deus!

Padre Cláudio Roberto  
Reitor do Santuário


