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A Voz do Reitor
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Caríssimos,

O Ano Mariano em
todo Brasil nos faz meReitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha
ditar sobre o próprio
termo ‘mariano`. Esse nos remete à nossa pertença com a Virgem Maria.
Somos de Maria sim pois Ela foi e é a primeira cristã. Ela foi concorde em
tudo para que Jesus se manifestasse como o Salvador da humanidade e
nos dias de hoje continua tal missão por ser membro da Igreja. Como Ela
já tinha profetizado ao entoar o magnificat: “todas as gerações me chamarão bem-aventurada”(Lc 1, 48), nós, sobretudo como Santuário Mariano da
Arquidiocese, queremos confirmar essa proclamação a Maria do alto do
penhasco do Rio como de fato Isabel exclamou cheia do Espírito Santo que
Ela é “a escolhida entre todas a mulheres”(Lc 1, 42).
Ser mariano não contraria, não reduz, não secundariza, não faz esquecer em nada toda “mediação única entre Deus e os homens: Jesus Cristo
(1 Tm 2,5). Por isso, reassumimos intensamente, com a motivação do Ano
Mariano, a nossa missão de apontar Jesus Cristo, como quis seu Pai e nosso
também, através da vida de Maria de Nazaré. E, se sua vida foi “cheia da
graça de Deus”(Lc 1,28) atuante e constante, não merece Ela toda veneração? E, tal admiração não se encerra em Maria, mas nos aproxima e louva o
próprio Criador, pelo Salvador, no Santificador que “fez Nela maravilhas”(Lc
1, 49). Quantas graças comprovadas Cristo fez no passado e faz atualmente
em nós pela intercessão de Maria! Quantos livramentos do mal nos faz as
devoções marianas, como é a do Terço, que nos faz meditar e praticar os
mistérios pascais de Cristo! Ademais, recordemos das mensagens de algumas das intervenções de Maria como de Aparecida, Fátima, Penha, Guadalupe, Medalha Milagrosa e Lourdes que não são ensinamentos novos
ou maiores do que o Evangelho de seu Filho, mas apenas recordações e
demonstrações do que já foi Revelado a fim de que creiamos mais e mais,
sem desanimar pelos vales de lágrimas.
Aqui na Basílica Santuário Mariano da Penha mais ainda queremos ver e
testemunhar todo esse vigor de evangelização: falar de Jesus por Maria.
Essa é a nossa marca da vitória na missão: recordar que o sangue poderoso
de Jesus veio de Maria. A nossa parte, a nossa presença, a nossa solidariedade, o nosso acolhimento, o nosso sangue, o nosso sim, o nosso batismo
confere o projeto salvífico de toda a humanidade por inteira também com
a própria humanidade colaboradora, certos de que sozinhos nada poderemos, como Deus não quis ser poderoso e glorioso sozinho em todo seu
projeto de amor e redenção; quis que passasse por Maria e toda a sua Igreja pelos séculos.
Desse modo mariano, desejo frutuosa quaresma e campanha da fraternidade a fim de que ressuscitemos com Cristo. Amém. Feliz Páscoa!
Pe. Thiago Sardinha de Jesus
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VOCÊ SABIA?

CLICHÊS DA ERMIDA (1635) E IGREJINHA (1728)
Jussara Faria Cestari

Museóloga da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

A igrejinha se manteve dessa forma até o ano
de 1728, quando os familiares do Capitão Baltazar de
Abreu Cardoso a entregou aos cuidados de um grupo
de fiéis, então, a confraria organizou-se sobre o nome
de Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha
de França. Que acrescentaram à pequena construção, o
arco cruzeiro, voltado para frente do mar com 45 palmos de comprimento e 22 de largura. Nos fundos, construíram a sacristia, onde havia uma escada descoberta
que levava para o coro e campanário com 2 pequenos
sinos, e assim permaneceu até o ano de 1870.
(Matéria publicada pelo Jornal do Brasil no dia 06/10/1926)

EU VISITEI A BASÍLICA!
Grupo de ciclistas da Pastoral do Esporte da Arquidiocese do Rio veio de Jardim
América até a Basílica para uma peregrinação motivada pelo Ano Mariano em visitar o
Santuário Mariano do Rio de Janeiro, Nossa
Senhora da Penha.
Com os ciclistas leigos, os padres
Jefferson, da Paróquia Nossa Senhora da
Cabeça, na Penha (foto acima, à esquerda)
e Leandro, da Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe, no Alemão (foto acima, à direita), acompanham na assessoria eclesiástica
junto à pastoral.
Para mais informações sobre tal pastoral, só procurar pelo facebook da mesma.
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FORMAÇÃO CATÓLICA

MARIA E A NATUREZA
Diácono Gilberto Lopes

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Laudato Si e a Campanha da fraternidade 2017
“O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo o que existe. O Filho, que O reflete e
por Quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra, quando foi forma do no seio de Maria. “ (Laudato si - 238)

Desta forma, Maria, escolhida para cuidar na
natureza humana de Deus, assume também o cuidado de toda a criação, de todas as formas de vida.
Ela se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas
pelo poder humano.
Maria não só conserva no seu co ração toda
a vida de Jesus, que «guardava» cuidadosamente (Lc
2, 51), mas compreende também o sentido de todas
as coisas. A campanha da fraternidade de 2017 nos
leva a refletir sobre o cuidado que devemos ter sobre estes ambientes de vida - biomas, cuidando e
guardando a criação (Gn 2,15), sendo fiéis imitadores do SIM de Maria no seu amor pela criação.
O significado de Bioma tem sua origem no latim bios (vida), oma (grupo ou massa) - comunidade
de animais e plantas que possuem, em sua grande
maioria, uma formação semelhante ou comunidade
biótica. O Brasil possui seis biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata atlântica, Pampa e Pantanal. Esses biomas são os sinais visíveis da criação, semeada
por Deus (Lc 8,5-8).
Mas é preciso semear, e semear, e semear Responsabilidade de todos os cristãos, de todos os
batizados. Faz parte dos Biomas a vida humana e, da
mesma forma que o Samaritano (Lc 10,29-37), precisamos ver o outro irmão, cuidar dele e, além dele, de
toda a natureza.
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TEMA SOCIAL

CUIDADORES DA OBRA DIVINA
Fabíola Lima

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

A Igreja Católica no Brasil realiza todos os anos a chamada Campanha da Fraternidade. Seu objetivo principal é chamar atenção para as questões referentes à Igreja e ao povo brasileiro. A cada ano é escolhido um tema
diferente. A Campanha da fraternidade começa sempre na Quarta-Feira de Cinzas, juntamente com o início da
Quaresma. Este ano de 2017, o tema será “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” cujo lema “Cultivar e
guardar a Criação.”
De maneira sintética, bioma significa uma área geográfica onde existem espécies de plantas e animais que
se relacionam entre si, e são influenciados pelas mesmas condições climáticas específicas. Um bioma é formado
por um conjunto de ecossistemas. Há uma harmonia na manutenção da vida. No caso de alguma alteração, por
exemplo, no clima ou na população das espécies, o equilíbrio fica comprometido.
O Brasil é formado por seis biomas, com fauna e flora distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa e Pantanal. A ideia da CF-2017 é destacar a diversidade dos biomas brasileiros, de modo a apresentar como
é a realidade de cada um. Busca-se, à luz do Evangelho, suscitar nos indivíduos o respeito, e a valorização da natureza e cultura daqueles que habitam os diferentes biomas.
O propósito da CF-2017 é despertar as pessoas para a beleza da criação, e que, mediante reflexão profunda,
possamos nos converter e nos tornar cuidadores da obra divina. A campanha visa nos tornar atuantes de maneira
concreta na sociedade. É necessário criar uma consciência coletiva em relação ao problema da degradação do meio
ambiente. Não devemos ser omissos diante das atrocidades ambientais que vem ocorrendo em nosso país.
Por fim, deixamos para reflexão uma frase do Papa Francisco, na encíclica “Laudato Si”: “ O meio ambiente é
um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos.” Que o espírito quaresmal nos inspire
a cuidar melhor, durante o ano todo, de nossa Casa Comum !

Ajude-nos de 2 formas:
1. Depósito Bancário
Banco Itaú - Agência: 8787 / Conta: 12993-4
2. Boleto Bancário Mensal
Inscrições pelo site da Basílica
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MATÉRIA DE CAPA

“EIS AÍ A TUA MÃE.”
Dayanne de Menezes

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Neste ano consagrado a Nossa Senhora, somos chamados a nos inspirar em sua vida, seus gestos e atitudes,
aprendendo com sua simplicidade para seguir e amar a Jesus. Maria é um modelo de fé e da Igreja, um lindo exemplo ao qual nossas famílias devem seguir. Em vários lugares podemos ver como o exemplo da Mãe é forte, e no
Colégio Nossa Senhora da Penha não seria diferente. O professor José Carlos, que leciona ensino religioso há cinco
anos e no colégio há seis meses, nos contou como através do seu trabalho e do colégio, Nossa Senhora é exemplo
para as famílias.

1- Qual a missão de Maria?
R: Maria é Mãe da Igreja e de cada família. Ela recebeu de Jesus, aos pés da Cruz, cada cristão como filho.Por isso, Ela
é mãe protetora das famílias, cuidou da sagrada família de Nazaré e, por conseguinte, cuida também das famílias
do colégio. Vejo isso no respeito ao adentrar o colégio, na coroação dos meses de Maio e Outubro em que os alunos
participam de forma mais intensa através de cantos e danças à Nossa Senhora.
Ninguém como a Virgem Maria sabe consolar as mães sofredoras, as mulheres abandonadas e traídas, os
pais angustiados com os problemas de seus filhos, e, no colégio, inúmeras famílias enxergam na Virgem Maria esse
auxílio.
A Igreja ensina que a família é a célula vital da sociedade, desejada e idealizada por Deus para ser o “Santuário da Vida”, como disse João Paulo II; mas, hoje, a família está imensamente ameaçada por um conjunto de práticas
imorais que contrariam a vontade e a lei de Deus: aborto, eutanásia, drogas, bebidas desenfreadas, manipulação
de embriões humanos, casamento de pessoas do mesmo sexo, divórcio, uniões sem sacramento do matrimônio,
“amor livre”, e muitos outros males. Quem salvará a família de tantas misérias e tristezas? Cristo, que é apontado
pela Virgem Maria e também por nós, seus filhos.
Mais do que nunca, os pais precisam, diariamente, consagrar-se à Maria; bem como consagrar seus filhos,
seu casamento, seu trabalho, seu lar. São muitas as tribulações que hoje entram no lar trazendo o pecado, os maus
comportamentos, os vícios, a pornografia etc. Maria é Aquela que, desde os primórdios, recebeu de Deus o poder e
a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Ela é a consoladora dos aflitos, auxiliadora dos cristãos, advogada nossa.
O lar precisa urgentemente ser protegido por Aquela que Deus escolheu para ser sua Mãe. Cada família cristã precisa hoje rezar o sagrado Terço de Nossa Senhora contemplando com devoção os sagrados mistérios da vida de
Jesus. Família que reza unida permanece unida.

2- Como Maria está presente no seu trabalho como professor?
R: Ela está presente em todos os momentos, desde o início da aula até o seu término. Sempre procuro mostrar para
os meus alunos a importância que Maria tem para nós, o que ela viveu e transmitiu pelo seu amor a Jesus e aos
apóstolos, e, hoje, herdamos esse grande presente que Deus nos deu de tê-la como Mãe. Como disse na pergunta
anterior, na coroação de Maria, em que os alunos participam na Basílica, posso enxergar melhor aquilo que passo
aos meus alunos vendo tamanho amor e respeito à grande mãe de Deus. Na sala, também dou aula sobre a vida de
Maria e os dogmas proclamados pela Igreja em relação a Ela.

3- De que maneira, Maria é exemplo para as famílias do colégio?
R: Existem, de fato, profundas relações entre Maria e a família, sem dúvida de que, tanto uma como outra, são
grandes conhecedoras do amor. Maria conheceu o amor, também no plano simplesmente natural, nos seus mais
variados aspectos como filha, noiva, esposa, mãe, embora sendo virgem, e viúva. A família é o reino do amor. Nela
nasce, cresce e se desenvolve o amor filial, esponsal, materno, paterno, fraterno.
Maria, mãe do belo Amor, conheceu muito bem o amor sobrenatural: nascendo cheia de graça, foi envolvida pelo
Amor feito pessoa, o Espírito Santo, no momento no qual o Verbo se encarnou em seu seio. Foi depois envolvida
pelas suas chamas no Pentecostes, quando se tornou plenamente mãe espiritual de todos nós cristãos e de todas
as famílias. Devido a estes dois nascimentos, ela é modelo, tipo, forma da Igreja. A família, lugar do nascimento daqueles que, uma vez batizados são filhos de Deus, foi santificada pelo Espírito Santo, Espírito de amor, com o grande
sacramento do matrimônio, e tornou-se a Igreja doméstica.
Nossa Revista - MAR/ABR 2017
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA
BASÍLICA SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA

SEMANA SANTA 2017

Domingo de Ramos
9 de Abril
7h, 8:30h, 10h e 16h
Bênção dos Ramos
e procissão pelo pátio
na missa das 10h

Ofício de trevas
10 de Abril
19:30h
Adquirir vela com copinho na porta da capela

Missa da Ceia do
Senhor e Lava-pés
13 de Abril
19:30h
Seguida de adoração das
21h às 22h

Paixão do Senhor
14 de Abril - 15h
Seguida do rito do
descendimento do
Senhor da Cruz

Sábado de Aleluia
15 de Abril - 18h
Trazer vela com copinho
e água para ser
abençoada.

Domingo de Páscoa
16 de Abril
7h, 8:30h, 10h e 16h
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FOTOS

INAUGURAÇÃO DA ERMIDA PROVISÓRIA À NOSSA SENHORA APARECIDA POR OCASIÃO DOS 300 ANOS DE SUA APARIÇÃO.

MISSA DE POSSE DO ANO COMPROMISSAL DE 2017-2019 DA VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA.

MISSA PELA VITÓRIA DE FEVEREIRO COM O PADRE THIAGO AZEVEDO

COLÔNIA DE FÉRIAS DA CATEQUESE
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10 A BASÍLICA
BASÍLICA SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA: PASTORAIS, MOVIMENTOS E EQUIPES
VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA
Provedor: João Gonzaga de Oliveira Filho
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. Alberto dos Santos Lima
PASTORAL DA CARIDADE SOCIAL
Coord. Maria Alcina de S. F. Cardoso
Vice: Suely Patrocínio Carvalho
Encontros as 2ª feiras de 9h às 10:30h
PASTORAL DA LITURGIA
Coord. Ana Lúcia S. Da Silva
Vice: Lair de Lemos Pinto

PASTORAL FAMILIAR
Coord. Andréia Bettero dos Santos e
Maciel Pedro dos Santos
Encontros aos sábados 17h

DEVOÇÃO DAS 1.000 AVES MARIAS
Coord. Noemen Camila Carvalho
Encontros 1ª segunda feira às 9h
GRUPO DE ORAÇÃO “MARIA DO SIM”
Coord. Patrícia Costa Felipe de Almeida
Encontros 4ª feira às 19:30h

PASTORAL DO ACOLHIMENTO
Coord. Marly Pinheiro Toledo Silva

PASTORAL DOS COROINHAS E
CERIMONIÁRIOS
Casal Assistente: Andréia Bettero dos Santo e
Maciel Pedro dos Santos
Encontros quinzenalmente aos sábados às 16h

MINISTÉRIO DA VISITAÇÃO
Coord. Fernanda Dias de Azevedo
Encontros 1° sábado às 8h
INICIAÇÃO CRISTÃ INFANTIL / JOVEM
Coord. Alice de Castro Ribeiro Ferreira
Vice: Adriana dos Anjos da Silva
Encontros aos domingos 8h (infantil) e 10h
(Jovem e Adulto)

PASTORAL DA SAÚDE
Procurar o Padre Thiago Sardinha de Jesus
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Presidente: Sheila Lima Bernardo
Encontros 1ª sexta feira às 8h

TERÇO DOS HOMENS
Coord. João Gonzaga de Oliveira Filho
Encontros 4ª feira ás 19:30h

OBRA DAS VOCAÇÕES SARCEDOTAIS (OVS)
Coord. Sônia Maria Merino da Silva
Encontros 1ª quinta feira às 15h

CORAL DOS AMIGOS DE N. SRA. DA PENHA
DE FRANÇA
Coord. Reinaldo Alves da Silva
Ensaios aos sábados às 7:30h
Participação aos domingos às 7h

EQUIPE DE COZINHA
Coord. Suely Patrocínio Carvalho
Vice: Jorge Carvalho.

TERÇO DIÁRIO
Coord. Noemen Camila de Carvalho
Encontros todos os dias às 7:30h

DAMAS DE N. S. DA PENHA DE FRANÇA
12 Damas que a cada ano oferecem um manto
novo (A Nossa Senhora da Penha).
PASTORAL DO TURISMO
Coord. Adelson Gomes de Andrade
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Coord. Bernardo Ribeiro Ferreira

EQUIPE DE PEREGRINAÇÃO
Coord. Adriana de Souza S. Menezes
Vice: Rubens Bezerra de Menezes

EXPEDIENTE DA BASÍLICA:
A BASÍLICA PERMANECE ABERTA DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.
SECRETARIA (TELEFONE: (21) 3219-6262)
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na
sexta-feira de 7h às 16h.
ORAÇÃO PELO SANTO PADRE, O PAPA
Todo sábado às 11h ao vivo para Rádio Catedral FM 106,7
CASAMENTO, BODAS 15 ANOS E SALÃO DE FESTA
Tratar com a secretaria ou pelo telefone (21) 3219-6262.
BATISMO
Todo domingo às 10h (Trazer certidão de nascimento da criança e a
declaração da preparação feita pelos pais e padrinhos). A partir de Abril,
será obrigatório o agendamento na secretaria da Basílica.
CONFISSÕES
Toda segunda-feira de 9h às 11:30h*
Toda quarta-feira de 18:30h às 20h**
Toda quinta-feira de 9h às 11:30h**
Todo sábado de 11h às 11:40h*
Antes ou depois das missas, e quando for necessário.
* Por ordem de chegada / ** Agendado com a secretária por telefone
MISSAS DOMINICAIS: 7h, 8:30h, 10h e 16h.
MISSAS DE SEG À SÁB, EXCETO TERÇA: 8h
MISSA PELA FAMÍLIA: Todo 1º sábado do mês às 8h com a capelinha
MISSAS A N. S. DA PENHA: Todo 1º domingo do mês.
MISSA PELA VITÓRIA: Toda 2ª quarta-feira às 19:30h, precedida pelo
terço às 19h.
MISSA PELA SAÚDE COM A DISTRIBUIÇÃO DAS PÍLULAS DE FREI
GALVÃO: todo último sábado do mês às 8h.
MISSA PELAS ALMAS: toda segunda às 8h.
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Março

AGENDA:

01 - Missa de Imposição de Cinzas e abertura da Campanha da
Fraternidade por ocasião do início da Quaresma, às 8h.
05 - Retiro Quaresmal às 7h, terminando com a missa das 10h.
11 - Missa Pontifical pelo aniversário de Pontificado de Sua Santidade, o Papa Francisco, às 8h.
12 - Início da Catequese de Jovens e Adultos, às 10h.
13 - Abertura da Campanha da Fraternidade no Colégio N. S. da
Penha, às 7h e 13h.
18 - Excursão para o Parque Aldeia das Águas, às 6h. Trazer identidade original no próprio dia.
24 - Missa pelos 144 anos do Colégio N. S. da Penha, às 10h na
quadra.
29 - Formação Mariana com Pe. Thiago Sardinha, às 9h e 15h.

Abril
08 - 4ª Festa Flashback, às 19h na quadra do Colégio.
09 à 16 - Semana Santa. Programação completa na página 8.
30 - Formação Mariana com Pe. Thiago Sardinha às 9h e 15h.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias de 7h às 17h.
- Camisas Ágape
- Medalha comemorativa de elevação à Basílica
- Agenda 2017 com diário bíblico
- DVD da missa de elevação à Basílica
- Capelinhas de N. S. da Penha

Para mais endereços help! em sua cidade:
Ligue:

Acesse:

0800 702 23 22 | help.com.br
Serviços sujeitos à análise de crédito, perfil e cadastral pelas instituições financeiras das quais a help! é prestadora de serviços autorizada. Consulte a documentação necessária para cada operação.
Conheça as condições, os encargos, as tarifas e o custo efetivo total - CET incidentes, previamente à solicitação do empréstimo. Utilize seu crédito de forma consciente e somente em caso de necessidade.

