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Dia de Reis é celebrado com alegria no  
Santuário de Ribamar

Repasse da CF

Aniversário de  
Ordenação Presbiteral

Apostolado da Oração comemora 88 anos de existência

Honrando a tradição do 
sexto dia do ano, que 
destaca três persona-

gens marcantes no nascimen-
to de Jesus Cristo, o Santuário 
Arquidiocesano de São José de 
Ribamar promoveu a Celebra-
ção do Dia de Reis. A data é 
conhecida por marcar o encer-
ramento dos festejos natalícios 
do calendário católico.

Com música, dança e a re-
presentação de um presépio hu-
mano com indumentárias feitas 
de jornal, paroquianos presta-
ram suas homenagens a Mel-
chior, Gaspar e Baltazar. Dando 
continuidade à programação, o 
vice-reitor do Santuário, padre 
Gutemberg Feitosa, deu a bên-
ção aos presentes no local para 
início do ritual de queimação 
de palhinhas, que representa o 
desmonte do presépio.

Apostolado da Oração

Na tarde do dia 17 
de janeiro, o Apos-
tolado da Oração 

comemorou seus 88 anos 
de atuação na cidade de São 
José de Ribamar. Em missa 
presidida pelo vice-reitor 
do Santuário de Ribamar, 
padre Gutemberg Feitosa e 
concelebrada pelo reitor, pa-
dre Cláudio Roberto, deze-
nas de membros relembra-
ram a marcante trajetória 
do Apostolado e reforçaram 
a sua importância dentro da 
comunidade paroquial.

O Apostolado no Brasil
O Apostolado da Oração surgiu na França, em 1844, motivado pela necessidade de seminaristas jesuítas que que-

riam sair em missão pela Índia e África. Anos mais tarde, o grupo se espalhou por todo o mundo e chegou ao Brasil. 
Em 1867, padre Bento Schembri fundou em Recife o 1º centro do Apostolado.  Em 1871, em Itu (São Paulo), o padre 

Bartolomeu Taddei fundou o centro que espalhou ramos por todo o país. Por essa razão, padre Bartolomeu é considerado 
o fundador e o propagador no Brasil. Nomeado Diretor Nacional, ele estendeu o grupo a todos os estados, de tal forma 
que o Cardeal D. Sebastião Leme afirmou que o “renascimento espiritual do Brasil é obra do Apostolado da Oração”.

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

Palavra do Reitor

E stimados irmãos e irmãs, paroquianos(as) e devo-
tos(as) de São José de Ribamar, estamos preparando 
o novenário do nosso padroeiro, que acontece todos 

os anos, no mês de março, de 10 a 19. 
O tema e o lema por nós escolhidos unem o nosso no-

venário, grandioso momento de evangelização e de fé, com 
a Campanha da fraternidade (CF-2020): “Fraternidade e 
Vida: Dom e Compromisso; ‘Viu, sentiu compaixão e cui-
dou dele’” (Lc 10,33-34). 

A campanha da fraternidade é uma forma nobre de viver 
a quaresma, preparação para a Páscoa, praticando o serviço 
e a caridade em prol dos irmãos. A campanha deste ano, 
por exemplo, convida-nos ao envolvimento compassivo e 
efetivo para com os pobres e as demais vítimas dos pecados 
sociais e pessoais dos nossos dias.

Por isso, o nosso novenário, inspirado no tema da CF-
2020, pretende apresentar a devoção a São José de Ribamar, 
pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, carpinteiro e ope-
rário, homem de fé e da escuta da Palavra, como modelo de 
discipulado e de compromisso com a Palavra de Deus. Se-
guindo o exemplo de São José, poderemos melhor ver, sen-
tir compaixão e cuidar dos nossos irmãos. Que São José de 
Ribamar rogue por nós junto a Deus e que nunca nos falte o 
olhar da fé e o engajamento efetivo em prol da implantação 
do Reino de Deus entre nós.

Colabore com o nosso novenário com suas orações, com 
a sua participação e com as suas doações! Você e a sua fa-
mília são os convidados especiais do nosso santo e do nos-
so Santuário!

Novenário de  
10 a 19 de março de 2020

Tema: São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão
Lema: Fraternidade e vida, dom e compromisso

Santuário realiza  
X Retiro e XX  

Assembleia de Pastoral

C omo ocorre todos os anos, os diversos coordenado-
res de grupos, movimentos, pastorais, ministérios, 
serviços e comunidades, reunem-se com os padres e 

diáconos solidários para um fim de semana de oração, par-
tilha, planejamento e convivência fraterna. O Retiro - As-
sembleia é realizado no Centro Franciscano de Animação 
Missionária - Cefram, na cidade de Bacabal - MA. O tema 
deste ano de 2020 é a missão da Igreja, em consonância 
com o Ano Missionário Arquidiocesano. Como livro de es-
tudo para o Retiro - Assembleia, foi adotado o documento 
da CNBB "Sou Católico: vivo minha fé". Cerca de 40 dela-
gados paroquiais participam da edição deste ano do evento.

O sábado, dia 25 de janeiro, foi reservado para o re-
passe da Campanha da Fraternidade 2020 aos 
paroquianos do Santuário do Padroeiro do Ma-

ranhão e demais integrantes das comunidades e pa-
róquias pertencentes à Forania São José de Ribamar.  
O encontro foi realizado no ginásio poliesportivo do Colé-
gio Patronato, das 14h30 às 18h, e contou com a assesso-
ria do coordenador de campanhas Delso de Jesus. Estive-
ram presentes os padres Gutemberg Feitosa, vice-reitor do 
Santuário, Danylo Fontinele, pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora do Carmo (Lima Verde) e o diácono permanente 
Raimundo Ramos. 

No dia 27 de janeiro, padre Cláudio Roberto Santos 
Cruz, reitor do Santuário de São José de Ribamar, co-
memorou o 24° aniversário de ordenação presbiteral.  

A família Santuário São José de Ribamar parabeniza o rei-
tor e pede, pela intercessão do Padroeiro do Maranhão, que 
o Bom Deus abençoe ricamente o seu ministério sacerdotal.


