A história de Nossa
Senhora da Penha no
mundo e a esperança
Conscientização
em relação a crise
ambiental mundial

Editorial
Estimados leitores, é com grande
alegria que apresentamos a Nossa
Revista de Setembro-Outubro/2015.
Uma Revista completamente remodelada,
com uma aparência mais dinâmica e
uma linguagem mais leve. As próximas
edições serão preparadas para informar
a Comunidade do Santuário de Nossa
Senhora da Penha, sobre temas sociais,
formação católica, atividades em nossas
pastorais, a programação completa do
Santuário no período, eventos realizados em nossa Comunidade e a palavra de
nosso Reitor Pe. Thiago Sardinha.
Nesta edição teremos como foco principal a 380ª Festa de Nossa Senhora
da Penha, com o tema: MARIA: EXEMPLO DE ESPERANÇA PARA MISSÃO. A Festa
da Penha deste ano também está inserida nas comemorações dos 450 anos da
cidade do Rio de Janeiro. A Matéria de Capa aborda de forma muito ampla os
festejos de nossa Padroeira, além de trazer a programação completa de todos
os eventos relacionados à Festa.
Em “A Voz do Reitor”, nosso Reitor Pe. Thiago Sardinha nos brinda com um
belo texto onde conta sobre as expectativas sobre a Festa de Nossa Senhora
da Penha 2015 e disserta sobre a esperança. Onde a esperança é um norte em
nossa caminhada, ressaltando que não devemos nunca desistir ou nos abalar
diante das dificuldades diárias.
No “Tema Social” desta edição, nossa colunista Fabíola Lima, retrata a crise
ambiental instalada no planeta. A importância da conscientização das pessoas
com esta causa humanitária, onde nosso Papa Francisco também descreve sua
preocupação na Encíclica publicada no último dia 18 de Junho.
Além destas colunas em destaque, a Nossa Revista terá uma parte dedicada
somente para fotos. Fotos de todos os eventos do Santuário nos últimos meses.
Teremos Passatempo para diversão de crianças e adultos. Portanto com essa nova
“Nossa Revista”, nós da PASCOM pretendemos aproximar mais a Comunidade
do Santuário, através deste canal tão eficiente e importante.
Fabiano Wallace Machado,
Coordenador da Pastoral de Comunicação

Revisão geral: Pe. Thiago Sardinha
Revisão: Ana Lúcia Soares
Coordenação: Fabiano Wallace
Diagramação e Edição: Beatriz de Paula
Projeto gráfico: Beatriz de Paula e Bernardo R. Ferreira
Redes Sociais: Beatriz de Paula, Bernardo R. Ferreira, Cleonice Menezes,
Dayanne de Menezes, Elisiene Silva e Fabiano Wallace
Fotografia: Beatriz de Paula, Bernardo R. Ferreira e Fabiano Wallace
Finanças: Ilídio Ferreira Filho

A Voz do Reitor
Caros filhos e filhas do Santuário
de Nossa Senhora da Penha,
Com muita satisfação e alegria
vos escrevo pela 1ª vez e no novo
formato da ‘Nossa Revista’ agora
em Informativo Bimestral. Estamos
caminhando juntos como comunidade
do Santuário faz 5 meses com bons
frutos rumo aos 380 anos da Festa
de Nossa Senhora da Penha, em Outubro. E será uma festa repleta de
bênçãos ainda mais num Ano Jubilar e também nos 450 anos da fundação
de nossa cidade de São Sebastião do Rio, com uma diferença de 70 anos
entre ambas comemorações.
No jubileu deste ano, meditaremos sobre o Ano Arquidiocesano da
Esperança. Do alto do penhasco, nosso Santuário quer ser um símbolo
do bairro da Penha e da cidade como lugar de se encontrar a Esperança,
que não “é a última que morre”, pois existe uma Pessoa que necessitamos
sempre mais conhecer e trazer para nós e anunciar para os outros: Jesus,
“nossa esperança” (1 Tm 1,1).
Sendo Ele a esperança, não posso abrir mão do cuidado de como
vejo e vivo o meu presente com misericórdia, já que Ele não abandonou
a humanidade a sua sorte “pelo vale tenebroso da morte” (Salmo 22).
Sim, a esperança se baseia na misericórdia porque a vida do homem é
breve e frágil. Quando não exerço agressões e depreciações aos outros,
enxergo ainda neles sinais de mudança, sinais de esperança.
Cristo soube muito mais exergar esses sinais na nossa vida. Quem
sou eu para me reduzir e aos outros também? Além do que, Cristo nos
ensina também a esperar, com amor, a nossa mudança para uma vida
nova Nele quando também exergamos a realidade com atitudes de fé.
Assim, a esperança fará parte de nossa vida segurado no poder do Pai, que
transforma tudo, como sempre esperava Jesus ao realizar suas pregações
e milagres no meio do povo.
O dom da esperança traz consigo uma força extraordinária de não
pararmos nossa caminhada como cristãos no mundo de hoje, cada vez
mais distante de Deus. Por onde andamos só vemos desgraça, violência,
injustiças, desamores, falta do sagrado. Se só enxergarmos com os olhos
terrenos, coitados de nós! Mas, com os pés no chão e ao mesmo tempo
com “corações ao alto”, Deus nos mostra direções que não conseguimos
exergar pela dura vida terrena.
HÁ ESPERANÇA pois temos pessoas na sociedade que encontraram
algo que “não nos decepciona: a nossa esperança” (Rm 5,5), que é o Cristo
vitorioso ressuscitado que passou pela Paixão e Cruz com um novo olhar
de Deus que quer que “todos se salvem e cheguem ao conhecimento da
verdade” (1 Tm 2,4).
Por fim, a esperança é um dom teologal, como a fé e a caridade,
isto é, provém de Deus em primeiro lugar. A vida de oração, então, é
um itinerário importante para quem quer descobrir como esses dons
são vividos e tidos como caminhos de sabedoria; e, isso você encontra
aqui na festa do Jubileu dos 380 anos da Penha, já que a Virgem Maria
ESPEROU TUDO de seu Filho, Jesus Cristo.
Pe. Thiago Sardinha,
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Penha

Nossa Senhora da Penha e a Esperança
São muitos os títulos atribuídos a Nossa Senhora e, à vezes, um mesmo título tem vários significados. É o caso de Nossa Senhora da Penha
que adquire seu nome de diversos acontecimentos e que suscita grandes devoções particulares. É sempre um mistério do Senhor como tudo
isso sucede no dia a dia. Temos algumas versões para este nome de ao final a nossa experiência de Rio de Janeiro.
Segundo a tradição, por volta de 1434, um monge francês, Simão, sonhou com uma imagem de Nossa Senhora que lhe apareceu no topo
de escarpada montanha, cercada de luz e acenando para que ele fosse procurá-la. Simão, por cinco anos, procurou pela montanha, até que
um dia teve indicação de sua localização em sonho e para lá se dirigiu.
Após três dias de intensa caminhada, cansado e, segundo ele, ouvindo a advertência:“Simão, vela e não durma”(pelo que passou a ser
conhecido, SimãoVela), escalando muito e parando para descansar, ele viu, sentada perto dele, uma formosa Senhora com o filho ao colo que
lhe indicou o lugar onde encontraria o que procurava. Auxiliado por alguns pastores da região, conseguiu achar a imagem que avistara em sonho.
Construiu Simão Vela uma ermida nesse local, que se tornou célebre pelo grande número de milagres alcançados por intermédio
de Nossa Senhora da Penha, e, mais tarde, ali foi construído um santuário, e a devoção a Nossa Senhora da Penha foi muito propagada.
Em Portugal, o culto de Nossa Senhora da Penha iniciou-se após a batalha na qual o rei Dom Sebastião morreu. Entre os portugueses que conseguiram escapar da escravidão
muçulmana encontrava-se um escultor chamado Antônio Simões, o qual prometeu à Virgem Santíssima fazer sete imagens se ela o conduzisse novamente à sua pátria. Alcançando a
graça solicitada iniciou o trabalho, esculpindo as imagens e dando-lhes títulos por ele conhecidos de Nossa Senhora. Ao chegar à sétima imagem e não sabendo que invocação dar-lhe,
foi aconselhado por um padre jesuíta a fazer a imagem de Nossa Senhora da Penha, cujos milagres estavam sendo muito comentados. Executada a obra, colocou-a ermida de Vitória,
mas, algum tempo depois, edificou lhe uma igreja próxima a Lisboa, que se tornou conhecida como“Penha de França”.
Naquela época, uma peste assolou Portugal, e como a Espanha se livrara do flagelo graças à intervenção de Nossa Senhora da Penha de França, o Senado da Câmara de Lisboa
prometeu a Nossa Senhora construir um grandioso templo se ela livrasse a cidade da moléstia. Extinguiu-se a epidemia quase que imediatamente e um santuário foi construído.
No Brasil, a devoção a Nossa Senhora da Penha veio com os portugueses, e a primeira igreja em sua honra foi erguida em Vila Velha, Espírito Santo, por volta de 1570; aqui
no Rio de Janeiro por volta de 1635. Em São Paulo, Nossa Senhora da Penha é a protetora da cidade. Segundo a tradição, um viajante francês seguia de Piratininga para o Norte, levando
em sua bagagem uma imagem de Nossa Senhora da Penha de França, pelo ano de 1682. Ao passar pelo morro chamado Aricanduva, parou para descansar. Ao continuar o trajeto, no
dia seguinte, notou a falta da santa. Voltou para procurá-la e foi encontrá-la no alto do morro de Aricanduva. Guardou a imagem e prosseguiu a viagem, mas, ao parar novamente para
descansar, de novo notou a falta da imagem, que foi encontrada outra vez em Aricanduva. Como este fato se repetiu por mais vezes, ele, vendo nisso uma vontade divina, ergueu no
local uma capela.
A segunda Ermida em honra daVirgem Maria no Brasil foi edificada no Rio de Janeiro, após a fundação da Fazenda Grande ou Fazenda de Nossa Senhora da Ajuda, na freguesia
de Irajá. Tudo começou no início do século XVII, por volta de 1635, quando o Capitão Baltazar de Abreu Cardoso, subindo o penhasco (a grande pedra) para ver as suas plantações, uma
vez que era proprietário de toda a área ao redor do atual Santuário, foi atacado por uma venenosa serpente. Ele, que era devoto da Virgem Maria, quando se viu incapaz de se defender,
pediu socorro à Mãe de Deus, gritando:“Minha Nossa Senhora, valei-me”! Nesse preciso momento surgiu um lagarto, que é inimigo das serpentes, e aconteceu uma luta mortífera entre
os dois animais. Baltazar não perdeu tempo e fugiu.
Depois de se recuperar do susto, pensando no ocorrido, reconheceu que o lagarto apareceu exatamente no momento em que ele pediu a proteção daVirgem Maria. Agradecido
por tão grande carinho maternal, construiu uma pequena Capela onde pôs uma imagem de Nossa Senhora. Se antes o Capitão subia o penhasco para ver as suas plantações, a partir
daquele dia, com muito prazer, passou a subir também para agradecer, na Capela, a primorosa providência da Mãe do Céu, que lhe salvou a vida. Assim como ele, também os seus
parentes, amigos e vizinhos que souberam do acontecido e que já amavam a Virgem Maria, e até mesmo pessoas curiosas que à distância viam a pequena Capela, passaram a subir a
grande pedra, uns para rezar, outros para saudar e cumprimentar a Mãe de Deus, enquanto alguns vinham agradecer e outros para pedir graças e a intercessão poderosa da Santa do
Penhasco (da Penha). De tanto as pessoas dizerem: vamos à Penha visitar Nossa Senhora, automaticamente, com maior propriedade, passaram a dizer: vamos visitar Nossa Senhora da
Penha. E o costume criou raiz para sempre.
No final de sua vida, o capitão Baltazar doou a propriedade à Virgem da Penha e, por isso, houve necessidade de ser escolhido alguém para administrar responsavelmente o
patrimônio. Então foi criada a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha no ano de 1728, a qual, com muito zelo e dedicação, demoliu a primeira Capela, que era muito pequena
e não mais atendia às necessidades pelo fato da frequência ter aumentado consideravelmente. E logo em seguida construíram outra Capela, bem maior e com mais espaço, além de
uma torre onde colocaram dois pequenos sinos.
Mais tarde, no ano de 1870, esta segunda Capela foi demolida e foi construído em seu lugar um novo templo, agora uma igreja, com uma área bem maior, com bancos
de madeira confortáveis, com genuflexório e encosto, tendo também uma bela torre com novos sinos. Por volta do ano de 1900 houve uma nova intervenção. O templo foi ampliado,
ganhando duas novas torres, nas quais, mais tarde, foi instalado um carrilhão com 25 sinos de origem portuguesa, adquiridos na Exposição Nacional do 1º Centenário da Independência
do Brasil. Este Carrilhão foi inaugurado no dia 27 de setembro de 1925, com a bênção do Núncio Apostólico no Brasil, Cardeal Dom Henrique Gasparri, que representava Sua Santidade
o Papa Pio XI.
Edificado à entrada da cidade, com o sorriso de Nossa Mãe Santíssima aos que chegam quer pela Avenida Brasil ou Linha Vermelha, quer pela Ponte Rio-Niterói ou
mesmo pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Santuário de Nossa Senhora da Penha é, por excelência, o trono que Maria, Mãe de Deus, escolheu no Rio de Janeiro para ser o
centro de sua devoção entre nós. A este Santuário acorrem milhares de peregrinos vindos de todo o Brasil e do exterior para lhe agradecer as preciosas graças alcançadas, ou pedir
a sua poderosa intercessão junto ao Senhor. À medida que subimos a colina sagrada, sentimos que o ambiente se torna mais místico, com as inúmeras e variadas demonstrações
de fé e amor, de uma profunda confiança na Virgem e em nosso Deus. São inúmeras as pessoas que sobem a escadaria rezando, algumas ajoelhadas, e, sobretudo, murmurando
as orações do Terço.
Dentro do Ano Arquidiocesano da Esperança, a nossa prioridade pastoral se volta para esta virtude cristã, e queremos, neste título de Maria, Nossa Senhora da Penha,
pedir a Virgem que sempre nos ilumine e nunca nos deixe perder a esperança. Esperança de uma cidade, país e mundo melhor e, sobretudo, uma vida melhor e com mais alegria,
com empenhado compromisso em favor da defesa da vida e pelo fim da violência em suas multifacetadas matizes horrendas. Maria é a mãe da esperança, o ícone mais expressivo
da esperança cristã. Toda a sua vida é um conjunto de atitudes de esperança, a partir do“sim”proferido no momento da Anunciação. Maria não sabia como poderia tornar-se Mãe,
mas confiou-se totalmente ao mistério que estava para se cumprir, e tornou-se a Mulher da esperança.
Mais tarde, vemo-la em Belém, onde Aquele que Lhe foi anunciado como Salvador de Israel e como o Messias nasce na pobreza. Em seguida, quando está em Jerusalém
para apresentá-lo ao templo, com a alegria dos anciãos Simeão e Ana, cumpre-se também a promessa de uma espada que lhe teria trespassado o coração e a profecia de um sinal
de contradição. Ela percebe que a missão e também a identidade daquele Filho ultrapassam o fato d’Ela ser Mãe.
Chegamos depois ao episódio de Jesus que Se perdeu em Jerusalém e é novamente recordado: “Filho, por que nos fizeste isto”? (Lc 2, 48), e a resposta de Jesus que Se
subtraiu às preocupações maternas, dirigindo-Se para as coisas do Pai celeste.
Vivamos, como a Virgem da Penha, buscando a esperança cristã para clarear a aridez de um mundo que se afasta paulatinamente de Deus. Que Nossa Senhora da Penha
nos ilumine e nos faça fiéis no caminho de Jesus! Nossa Senhora da Penha, rogai por nós!
Orani João, Cardeal Tempesta, O.Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Jesus, verdadeiro filho de Deus

Os evangelhos apresentam-nos a figura de Jesus com a clara qualificação de filho de Deus

Gilberto Lopes
Diácono do Santuário de
Nossa Senhora da Penha

Em Marcos, no seu primeiro
versículo, já esboça o tema que será
desenvolvido no decurso de sua obra:
“Jesus Cristo, Filho de Deus” (1,1).
João formula a mesma tese, em sua
conclusão, apresentando-a como a
finalidade que visou ao escrever seu
evangelho: “a fim de que acrediteis que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus”(20,31).
Para chegar a esta formulação
aberta, os evangelistas partem de uma
cristologia implícita, contida na conduta
de Jesus, em suas palavras e em sua
pregação, na realização de sua obra.
Um ponto básico, que permite
chegar a esta fé em Jesus como filho de
Deus, tem sua raiz no uso que o próprio
Jesus fez para o termo ‘abbã’, pai, para
exprimir sua relação com Deus.
Na História das Religiões, chamar
a divindade de pai é um patrimônio
comum. Também no Antigo Testamento,
dentre muitas outras qualificações, Deus
é apresentado pelo termo (‘ab’) pai. Mas
a religiosidade hebraica reveste o termo
de características especiais. Deus é pai,
não pelo fato de ser progenitor e sim por
ser criador (Dt 32,s; Ml 2,10).
O povo de Israel fez a experiência
de Deus pai e sentiu-se primogênito
de Deus, através de uma história de
salvação que teve seu início significativo
na saída e na libertação do Egito (Ex
4,22; Is 63,16;Jr 31,9). A partir daquele
momento, nasce o povo criado por Deus.
Ao longo desta história, Deus mostrou
ao povo um amor de pai (Os 11,1~4.8).
A paternidade de Deus é limitada, deste
modo excepcional a Israel. De qualquer
forma, nota-se uma grande reserva no
uso do nome “paí”, em relação a Deus.
No entanto, no seio do povo, é o rei

que conserva uma relação especial de
filiação com Deus, que mantém, em
relação ao rei, uma atitude particular de
pai (2Sm 7,14). Para exprimir uma adoção
de predileção, afirma-se do rei que Deus
o gera no dia de sua entronização,
proclamando: “Tu és meu filho” (Sl 2,7);
assim, o rei do salmo chega a ter um
caráter messiânico, prenunciando desta
forma uma figura escatológica.
Somente em poucos textos do
AT, aborda-se o tema de Deus pai em
relação pessoal com o indivíduo (Eclo
23,1.4; Sb 14,3). É o livro da sabedoria
de no At que oferece a primeira e única
invocação de Deus como Pai (Páter),
quando, ao falar que a sabedoria
constrói, se dirige a Deus e diz: “É tua
providencia ó Pai, que o dirige (Sb14,3).
Trata-se de uma excelente preparação
do caminho que será aberto por Jesus.
No Novo Testamento, deparamos
um panorama diferente, embora se
continue numa linha já começada.
Antes de tudo, no uso do termo “pai”;
aplicado a Deus, é usado quase 250
vezes. A mudança é radical também na
projeção da paternidade de Deus, já que
esta não é circunscrita exclusivamente
a Israel, mas diz respeito a todos os
homens. A novidade fundamental
tem sua raiz sobretudo no significado
excepcional e único que emerge quando
se constata a relação existente entre
Jesus, como Filho, e Deus, como Pai;
esta novidade de significado encontra
sua aplicação nos homens quando se
insiste em que estes, à semelhança de
Jesus, não só devem chamar a Deus
de Pai, mas também invocá-lo com o
mesmo nome.
A qualificação de Deus como pai
remonta, sem dúvida, ao próprio Jesus.
Entrevê-se o uso que Jesus faz do termo
“pai”para qualificar a Deus, visto que ele
se encontra nos extratos mais primitivos
da tradição. Esta expressão de Jesus
para qualificar a Deus como “meu Pai”
dificilmente tem paralelos nos textos
precedentes do AT e na literatura
rabínica; este fato dá maior garantia de
que tal denominação de Deus, pelo que
contém de originalidade e de inovação,
provém de Jesus mesmo.
A palavra ‘abbã’ originariamente
reflete a linguagem infantil usada pela

criança para dirigir-se ao pai, ainda
que, posteriormente, tenha sido usada
também por pessoas adultas para falar
com pessoas idosas. Se, em algum
momento, no âmbito do judaísmo
helenístico se invocou a Deus com o
termo ‘páter’ [cf. Sb 14,3], o termo ‘abbã’
em qualquer ambiente judaico, era
absolutamente impensável por denotar
falta de respeito, se usado como meio
de comunicação com Deus. Este sentido
de descontinuidade, em relação ao uso à
época do evangelho, oferece um critério
seguro de historicidade do emprego
que dele fez Jesus, na sua relação de
intimidade filial que se estabelece Ele
e o Pai.
O conteúdo desta relação foi
plasmado no hino de júbilo que Jesus
pronuncia invocando a Deus “pai”,
evocação do aramaico ‘abbã’; com
uma dupla invocação ao pai, Jesus lhe
agradece por sua ação reveladora em
relação aos simples (Mt 11,25-2s [par
Lc 1o,21]). Em seguida, estabelece-se a
relação que une Jesus, Filho, com Deus,
seu Pai. Afirma Jesus: “Tudo me foi dado
por meu Pai” (Mt 11,27a; Lc 10,223).
Tendo presente o agradecimento
anterior de Jesus, também a revelação
plena e total faz parte do que o Pai deu
ao Filho; enquanto para os escribas e
fariseus a fonte de informação eram
as tradições dos antigos (cf. Mc 7,3.9),
para Jesus, ao contrário, a fonte de
seu conhecimento é a que recebeu de
Deus, seu Pai. O conhecimento entre
Jesus e o Pai é recíproco, visto que
“ninguém conhece o Filho senão o
Pai, e ninguém conhece o Pai senão o
Filho”(Mt 11,27b.c. [par. Lc 10,22b.c.]).
Neste mútuo conhecimento, que não
exclui o aspecto noético, inclui-se
tudo o que contém o conceito bíblico
de conhecimento: está envolvida
nele também a vontade de uma
comunhão de vida. Supõe-se o amor
de predileção que o Pai tem pelo Filho,
o Filho amado (Mt 3,17; Mc 1,11), e o
amor do Filho, que o leva à atitude de
submissão e de obediência ao Pai (Lc
2,49; Mt 26,39; Mc 14,6). Uma vez que
Jesus é quem conhece o Pai, é também
quem o pode revelar; o Pai, em sua
benevolência, revela-se aos simples
(Mt 11,25-26 par.); o Filho revela o

Pai a quem quer (Mt 11,27d. par.). Esta
cristologia, já iniciada pelos sinóticos,
atingirá seu desenvolvimento pleno e
total na cristologia do quarto evangelho
“Deus Unigênito, que está no seio do
Pai, Ele o deu a conhecer” (Jo 1,18).
Tanto João como os sinóticos,
partindo da qualificação e da invocação
de Deus como Pai, da parte de Jesus, e
da submissão e obediência que Jesus
manifesta, chegarão à formulação clara
e explícita de Jesus como filho de Deus
(Mc 171§ Jo 20,3 1).
Invocarmos a Deus como pai deriva
da exortação de Jesus (Mt 6,9; Lc 11,2);
pela ação do Espírito Santo, dirigimo-nos
a ele também como ‘abbã’ (Rm 8,15; Gl
4,6). De qualquer forma, permanecerá
sempre a diferença incalculável que
Jesus mesmo estabelece ao não se
incluir a si mesmo na nossa invocação
“Pai nosso”, ou, então, separando “seu
Pai” de “nosso Pai”; “subo a meu Pai e
vosso Pai”(Jo20,17). Sem dúvida, tanto
Jesus como nós estamos envolvidos no
mesmo amor do Pai, segundo o pedido
que Jesus lhe dirige em favor de seus
discípulos: “para que o amor com o qual
tu me amaste esteja neles” (Jo 17,26).
Fonte Bibliográfica: Teologia
Fundamental – René Latourelle e Rino
Fisichella (José Caba).

380ª Festa de Nossa Senhora da Penha: momento de renovar em nós o amor, a fé
e a esperança em Jesus, por intercessão de Maria
Elisiane Gomes

É com alegria que vamos chegar o
Jubileu dos 380 anos da Festa de Nossa
Senhora da Penha em 2015 com o tema:
Maria, exemplo de esperança para
missão.
Sempre ao longo do mês de outubro, nossa tradicional Festa tem por foco
principal proporcionar a nossa aproximação com a pessoa de Cristo Jesus, através
da devoção mariana pois, como rezamos
na Salve-Rainha, Maria não deseja outra
coisa senão mostrar-nos Jesus em todas
os momentos de nossas vidas, sejam eles
bons ou ruins, pois a bem-aventurada,
viu as promessas do Senhor se cumprirem, sabe que o Senhor faz em nós
maravilhas!
Imitando os passos de Maria, que
esperou nove meses para dar à luz ao
Filho de Deus, nós também queremos vivenciar o nosso tempo de espera, nosso
tempo de gerar Jesus, e fazê-lo nascer
em nosso meio. Quem espera uma
nova vida, se prepara para o nascimento.
Conosco não poderia ser diferente, nós
nos prepararemos para este momento
especial, que é a Festa da Penha, com a
nossa novena, cujo primeiro dia será dia
25 de setembro e que terá início sempre
às 16:00. O último dia da novena dia 03
de outubro, terá uma peculiaridade,
neste dia, excepcionalmente, a novena
será realizada às 17:30, seguida por Pr-

Peregrinação
06/09 – 9:30h Peregrinação da imagem de Nossa
Sra da Penha saindo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em direção à Paróquia Nossa Sra.
da Assunção com chegada às 10:30 (Praça Mario
Saraiva, s/n Jardim Sulacap)
13/09 - 9:00h Peregrinação da imagem de
Nossa Sra da Penha saindo da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção em direção à Paróquia
Imaculada Conceição e São Sebastião com
chegada às 10:00 (Rua Catulo Cearense, 26,
Engenho de Dentro)

ocissão Luminosa, que sairá do Santuário
de Nossa Senhora da Penha, e terá seu
ponto de chegada na Concha Acústica.
Pretendemos, com a Procissão
Luminosa, mostrar que Jesus, a luz do
mundo, faz também de nós luzeiros,
brilhando em meio às trevas deste
mundo. Para finalizar este dia, nada
melhor do que se alegrar em Deus.
Teremos pela primeira vez, na Concha
Acústica o 1ª Penha Music, a fim de reunir os jovens de idade e de alma para
algumas horas de diversão.
No primeiro sábado do mês de outubro, dia dedicado à devoção mariana,
iniciaremos o momento de sairmos dos
muros da Igreja e testemunharmos nossa fé, com carreata dos taxistas, partindo

de Del Castilho, da Paróquia Nossa
Senhora do Rosário, em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Penha, onde
às 11:00 teremos a oração pelo Papa,
pedindo que Deus lhe dê sabedoria para
guiar o rebanho de Cristo.
Pela novena e pela oração pelo
Papa prepararemos a casa que é nosso
coração para acolher Jesus, assim como
fez Maria.
Pela lavagem da escadaria, sábado
às 15:00, prepararemos a “Casa da
Mãe”, para receber a cada um de seus
filhos.
Teremos momentos diversificados
durante a Festa, confira abaixo a programação integral da 380ª Festa de
Nossa Senhora da Penha.

20/9 – Partida da imagem peregrina de Nossa
Sra da Penha saindo da Paróquia Imaculda
Conceição e São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio
de Janeiro com chegada às 10:00 (Av. Chile,
245 – Centro)
25/09 –16:00h Novena em preparação para a 380ª
Festa de Nossa Senhora da Penha. A novena seguirá ininterruptamente até o primeiro sábado
do mês de outubro.
27/09 – Partida da imagem peregrina de Nossa
Sra. da Penha saindo da Catedral em direção
à Paróquia Nossa Sra. do Rosário com chegada
às 10:00 (Av. Dom Hélder Câmara, 3824 – Del
Castilho)

A“Laudato Si” e a conscientizaçãoemrelação à crise ambiental mundial
Em tempos de racionamento
de água no Brasil, aquecimento
global, e, ainda, as vésperas da 21ª
Conferência sobre o Clima, a ser
realizada em dezembro, o Vaticano
publicou a primeira Encíclica escrita
totalmente pelo Papa Francisco, cujo
tema principal é o meio ambiente. Tal
documento, recebido com entusiasmo
por ambientalistas e movimentos
socioambientais, ressalta o cuidado
que devemos ter com a natureza,
primícia da criação divina.
A Encíclica publicada em 18 de
junho, foi denominada “Laudato
Si”, que significa “Louvado Sejas”,
título que se refere ao “Cântico das
Criaturas”, de São Francisco de Assis,
santo que nos ensinou a amar,
respeitar e cuidar da natureza, por
ser obra perfeita de Deus.
O documento papal nos convida
a uma reflexão a respeito do sistema
econômico-social global dos dias de
hoje, consubstanciado no lucro, bem
como na exploração e consumo sem
limites dos recursos ambientais, por
uma parcela da população mundial
mais abastada. Logo na introdução,
Papa Francisco destaca que a “Laudato
Si” se refere a “nossa casa comum”, e,
sendo assim, a Encíclica é direcionada
não somente a nós católicos, mas
a toda humanidade. Dessa forma,
o Pontífice chama todos os seres
humanos a assumir a responsabilidade

pelos danos causados a natureza,
decorrentes de seu estilo de vida.
Nesta linha, resta evidente que
o Sumo Pontífice pretende que da
leitura do documento, a população,
de maneira universal, questione
sua conduta passiva e ao mesmo
tempo colaboradora à degradação
ambiental, de modo a suscitar
debates nos mais variados níveis,
que propiciem a conscientização. Isso
implicaria na busca de soluções para
as questões ambientais e alteração da
lógica econômico-social atual.
No intuito de despertar esse
olhar crítico, o Papa faz uma breve
introdução, onde traz uma pequena
cronologia dos seus antecessores
que contribuíram para a posição da
Igreja em relação ao meio ambiente;
o modelo de vida de São Francisco em
sintonia com a obra da criação; e o
seu apelo para que seja adotada uma
nova forma de sociedade, baseada
no desenvolvimento sustentável e
na dignidade da pessoa humana.
No mais, o restante do texto é divido
em seis capítulos que abordaremos
a seguir.
O Papa nos conduz a uma
contextualização a respeito da
crise ambiental mundial e do nosso
modo de vida baseado na cultura do
descarte das coisas e das pessoas,
principalmente dos pobres. Para
tanto, ele traz a nossa memória os

principais problemas ambientais da
atualidade, e seus desdobramentos
que podem ser irreversíveis, como
a falta de água. Critica adoção
tardia de políticas contingentes e
a cegueira da tecnologia, que ao
resolver determinado problema,
muitas vezes causa outros, gerando
um efeito dominó devastador.
Ressalta também, que os cristãos
possuem um compromisso ambiental
que deriva da nossa fé, pois Deus
deu ao homem o domínio de tudo
que há na Terra e, justamente por
tal razão, deve ele respeitar as leis
da natureza e seus ecossistemas. Em
seguida, o Papa aponta que a crise
ambiental deriva do modo como
homem contemporâneo compreende
a vida, o que reflete diretamente
na sua conduta desordenada, sem
limites.
Neste panorama, o Pontífice,
propõe uma “Ecologia Integral”,
que seria a superação da lógica
individualista, baseada no bem
comum, situando o homem em seu
legítimo lugar na obra da criação
divina. Nesse sentido, sugere algumas
formas de ação a serem adotadas.
Finalmente, nos fala da educação e
espiritualidade ecológicas.
Vista a mensagem do Papa de
maneira resumida, o que devemos
fazer, então, para acolhê-la de
forma concreta e efetiva em nossa
vida cotidiana? Como trazer para a
nossa realidade do dia-a-dia essa
sensibilidade em relação à natureza
pedida pelo Papa em sua Encíclica?
Ca b e a n ó s, a d o t a r m o s,
e divulgarmos aos que estão
a nossa volta, algumas medidas
ambientalmente corretas. Muitas
delas são simples, como: não
desperdiçar água; implantar e
participar da coleta seletiva de lixo;
desligar lâmpadas e equipamentos
elétricos quando não estiver
utilizando; promover o plantio
de mudas de árvores; as pilhas e
baterias devem ser deixadas em
estabelecimentos específicos de
coleta para reciclagem e etc. Pode
parecer pouco, mas se cada um fizer
a sua parte, torna-se uma parcela
relevante.

Fabíola Lima
membro da equipe de liturgia

Além disso, devemos cobrar das
autoridades públicas, campanhas
de educação ambiental, políticas
ambientais efetivas, a promoção
de pesquisas com o objetivo de
combater e prevenir a degradação
da natureza. Nossa Constituição da
República garante, em seu artigo
225, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. Logo,
é um dever não só do Estado, mas
de todos nós brasileiros. Os recursos
naturais do Brasil correspondem a 20
% da biodiversidade da Terra.
Que a “Laudato si” possa
“estremecer” os líderes mundiais
durante a Conferência Internacional
do Clima, em Paris, com o intuito
de suscitar uma reflexão acerca
da atual mentalidade baseada
apenas no consumismo, no lucro,
na desigualdade e no egoísmo de
um desenvolvimento econômico a
qualquer custo. Quantas pessoas
no mundo vivem em condições
degradantes com seus direitos
humanos mais básicos negligenciados
para que certos nichos da humanidade
possam ter a vida que possuem?
Milhões de pessoas. Há uma falta
de consciência evidente em relação
a este fato.
Por fim, que sigamos o exemplo
de São Francisco, e através de nossos
atos, possamos louvar o nosso Deus
pela sua perfeita criação, cuidando
dela com amor!

SANTUÁRIO DE N. SRA. DA PENHA: PASTORAIS, MOVIMENTOS E EQUIPES
VENERAVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA
Provedor: João Gonzaga Oliveira
MUSEU E SALA DOS MILAGRES
Coord. Severina do N. França
Vice: Helena Faccini Costa
Encontros aos domingos de 8h às 12h
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA COMUNHÃO(MESC’s)
Coord. João Gonzaga Oliveira Filho
Vice. Maiza Alexandre
Encontros 3º sábado 15h
PASTORAL DA CARIDADE SOCIAL
Coord. Maria Alcina de S. F. Cardoso
Vice: Suely Patrocínio Carvalho
Encontros as 2ª feiras de 9h às 10:30
EQUIPE DE LITURGIA
Coord. Ana Lúcia S. Da Silva
Vice: Lair de Lemos Pinto
OBRA DAS VOCAÇÕES SARCEDOTAIS(OVS)
Coord. Maria Natália R. Figueiró
Encontros 1ª quinta feira às 15h
EQUIPE DE COZINHA
Coord. Suely Patrocínio Carvalho
Vice: Jorge Carvalho.
Encontros 3° sábado de 9h às 12h
MINISTÉRIO DO ACOLHIMENTO(MIAC)
Coord. Marly Pinheiro Toledo Silva

MINISTÉRIO DA VISITAÇÃO
Coord. Maria Cleonice do N. Mendes
Vice: Sheila Lima Bernardo
Encontros 1° sábado às 8h
INICIAÇÃO CRISTÃ INFANTIL/JOVEM
Coord. Alice de Castro Ribeiro Ferreira
Vice: Dayanne de Menezes Coimbra
Encontros aos domingos 8h
TERÇO DOS HOMENS
Coord. João Gonzaga Oliveira
Encontros 5ª feira ás 19:30
CORAL DOS AMIGOS DE N. SRA. DA PENHA
Coord. Luiz Carlos Azevedo
Vice. Angélica de Almeida A. da Silva
Encontros aos domingos às 7h
TERÇO DIÁRIO
Coord. Noemen Camila de Carvalho
Encontros todos os dias às 7:30
EQUIPE DE PEREGRINAÇÃO
Coord. Adriana de Souza S. Menezes
Vice: Rubens Bezerra de Menezes

GRUPO DE ORAÇÃO “MARIA DO SIM”
Coord. José Luciano F. do Nascimento
Encontros 4ª feira às 19:30
PASTORAL DOS COROINHAS E CERIMONIÁRIOS
Casal Assistente:
Andréia Bettero dos Santo e Maciel Pedro dos Santos
Encontros aos domingos 8h
PASTORAL DA SAÚDE
Procurar o Padre Thiago Sardinha de Jesus
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Presidente: Sheila Lima Bernardo
Encontros 1ª sexta feira às 8h
DAMAS DE NOSSA SENHORA DA PENHA
12 Damas que a cada ano oferecem um manto novo
(A Nossa Senhora da Penha).
CORAL LOUVANDO A MARIA
Coord. João Paulo Cabral de Oliveira
Encontros aos domingos 8:30
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Coord. Fabiano Wallace M. Nascimento

PASTORAL DO TURISMO
Coord. Adelson Gomes de Andrade
DEVOÇÃO DAS 1.000 AVES MARIAS
Coord. Noemen Camila Carvalho
Encontros 1ª segunda feira às 9h

EXPEDIENTE DO SANTUÁRIO

AGENDA
05/09 – 8h Missa pelas Famílias.

ORAÇÃO PELO SANTO PADRE, O PAPA
Todo sábado às 11h.
MISSA PELA VITÓRIA
Toda 2ª quarta-feira às 19:30h.

06/09 – 1º Domingo do Mês – Todas as Missas com Procissão e Benção do Santíssimo Sacramento.
09/09 – 19:30h Missa pela Vitória – Capela do Santuário.
12/09 – 15h Assembleia Geral de preparação da Festa (Capela do Sd° Coração de Jesus).

O SANTUÁRIO PERMANECE ABERTO DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.

14/09 – 8h Aniversário (15 anos) da OVS.

SECRETARIA
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira, de 7h às 16h.

25/09 – 16h Início da Novena de Nossa Senhora da Penha.

CASAMENTO, BODAS 15 ANOS E SALÃO DE FESTA
Tratar com a secretaria ou pelo telefone 3219-6262.
BATISMO
Todo domingo às 10h (Trazer certidão de nascimento da criança e a declaração da preparação feita pelos
pais e padrinhos).
CONFISSÕES
Toda quinta-feira de 9h às 11:30h, agendando com a secretaria pelo telefone: 3219-6262.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias, de 7h às 17h.

26/09 – 15:00 Encontro com todos da Venerável Irmandade de N. S. da Penha com o Capelão Mor,
seguido do 2º dia da novena da Festa.
27/09 – 8h às 12h Exposição Bíblica da Catequese (Varandão).
10h Aniversário (14 anos) da Eq. De Cozinha.

Errata
Na última edição da Nossa Revista, o Título da coluna O Pastor nos fala é: Maria, Mãe
e Colaboradora.

