A misericórdia do Pai se encarnou entre nós! Feliz Natal!

Editorial
Prezados amigos do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França.
É com grande alegria que chegamos
ao período natalino com mais uma edição
da Nossa Revista.
Nesta edição abordaremos o tema
comum desta época sobre o Natal de
Jesus. A Igreja Católica por sua vez inicia
um novo ciclo anual com o período do
Advento, momento propício à reflexão de
nossos pensamentos e atitudes que envolvem nosso cotidiano. Devemos renovar
nossas esperanças na vinda do Cristo Jesus, que misericordioso nos abençoe
e nos traga a paz que tanto desejamos para este mundo repleto de conflitos.
Nosso Reitor Pe. Thiago Sardinha nos contempla em seu artigo, como a
misericórdia divina é a essência de toda a história da Salvação. Por conseguinte,
o período natalino é o período perfeito para colocarmos em prática nossas
atitudes de misericórdia, afim de obter a misericórdia de Deus.
Nosso Diácono Gilberto Lopes, nos contempla com uma leitura super
agradável sobre o tempo do Advento e o Natal de Jesus. Seu artigo detalha
muito bem a simbologia de todos os eventos, desde o primeiro domingo do
advento até o batismo de Jesus.
No Tema Social a nossa colunista Fabíola Lima, nos remete em seu artigo
à um tema super atual e que vivenciaremos ainda por um bom tempo, sobre a
Tragédia de Mariana no estado de Minas Gerais. Fabíola alerta para manobras
e criações de projetos de lei que fragilizam a fiscalização nessas empresas, e
tornam vulneráveis as áreas próximas a exploração de mineração.
Além dessa riqueza de conteúdo, você ainda vai conferir muitas fotos de
todos os eventos de novembro e dezembro, Missa pela Vitória, Oração pelo Papa,
11º Aniversário da Equipe de Visitação.
Além dessas matérias você encontra, passatempos, expediente do Santuário
e a agenda completa do Santuário para janeiro e fevereiro, que com certeza 2016
será um ano inesquecível para a comunidade do Santuário de Nossa Senhora
da Penha de França.
Fabiano Wallace Machado,
Coordenador da Pastoral de Comunicação
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A Voz do Reitor
Caros irmãos (ãs),
A misericórdia de Deus é a essência
de toda a história da salvação, o
porquê de todos os atos salvíficos.
Q uando os Apóstolos quiserem
resumir a Revelação, aludirão sempre
à misericórdia como eixo de um plano
eterno e gratuito, generosamente
preparado por Deus. O salmista pode
assegurar com toda a razão que “a terra está repleta da misericórdia do
Senhor” (Sl 33,5). A misericórdia é a atitude constante de Deus para com
o homem. E recorrer a ela é o remédio universal para todos os nossos
males, incluídos aqueles que julgamos não terem remédio.
Meditar na misericórdia divina dar-nos-á uma grande confiança
agora e na hora da nossa morte, como rezamos na Ave Maria. É fonte de
muita alegria podermos dizer ao Senhor, com Santo Agostinho: “Toda
a minha esperança apóia-se somente na vossa grande misericórdia!”
(Confissões, 10) De forma especial, o Senhor mostra a sua misericórdia
para com os pecadores perdoando-lhes os pecados. Os fariseus criticavamno frequentemente por isso, mas Ele lhes responde dizendo que os “sãos
não necessitam de médico, mas os enfermos” (Mt 9,12). Nós, que estamos
enfermos, que somos pecadores, precisamos de recorrer muitas vezes à
misericórdia divina. “Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos
a vossa salvação” (Sl 84, 8), repete continuamente a Igreja neste tempo
litúrgico.
A nossa atitude de misericórdia há de estender-se a muitas
outras manifestações da vida, pois “nada te pode fazer tão imitador de
Cristo, diz São João Crisóstomo, como a preocupação pelos outros. Mesmo
que jejues, mesmo que durmas no chão, mesmo que, por assim dizer,
te mates, se não te preocupas com o próximo, pouca coisa fizeste, ainda
distas muito da imagem do Senhor”.
Assim obteremos de Deus misericórdia para a nossa vida e talvez
a mereçamos também para os outros: esse oceano de misericórdia que
se estende de geração em geração, como proclamou Nossa Senhora à
sua prima Santa Isabel e vivenciamos de uma forma intensa no mistério
do Natal, quando o Filho se esvazia de sua glória para assumir nossa
condição sofrida para dar nova dignidade a nós.
Peçamos e vivamos a misericórdia divina para nós mesmos e
para a nossa geração; peçamo-la através de Santa Maria, a Senhora da
Penha de França, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa
no ano de 2016 e para sempre. Amém.

Pe. Thiago Sardinha,
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Penha de França

A Igreja Católica é a maior instituição de caridade da história
da humanidade
Thiago Ventura

O Anuário Estatístico da
Igreja revelou números que
nos enchem de alegria. Ele
reafirma que a Santa Igreja
Católica é a instituição que
mais contribui com os irmãos
necessitados, exemplificando
ao mundo o verdadeiro sentido
da palavra amor e da palavra
caridade. Ensinamentos de
Cristo que praticamos sem
cessar há mais de 2000 anos.
Hoje, não vou me alongar
muito com esse texto, pois o
mais importante é o resultado
desse estudo.

Vejam:
• A Igreja Católica mantém na Ásia: 1.076 hospitais; 3.400
dispensários; 330 leprosários; 1.685 asilos; 3.900 orfanatos; 2.960
jardins de infância.
• Na África: 964 hospitais; 5.000 dispensários; 260 leprosários; 650
asilos; 800 orfanatos; 2.000 jardins de infância.

Essa é a Igreja em que confiamos. Nela
podemos depositar nossa fé e nosso amor. Esse
é o trabalho da Igreja deixada por Jesus Cristo.
Tudo isso é mantido com a sua contribuição.
Sempre que você ajudar a Igreja, ela irá, cada
vez mais, tornar o mundo um lugar melhor para
se viver. Confie nela. Pense nisso.

• Na América: 1.900 hospitais; 5.400 dispensários; 50 leprosários;
3.700 asilos; 2.500 orfanatos; 4.200 jardins de infância.
• Na Oceania: 170 hospitais; 180 dispensários; 1 leprosário; 360
asilos;60 orfanatos; 90 jardins de infância.
• Na Europa: 1.230 hospitais; 2.450 dispensários; 4 Leprosários; 7.970
asilos;2.370 jardins de infância.

Jesus como Resgate para todos
Pe. Jair de Freitas
Vice-reitor do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

“O filho do homem não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua
vida como resgate para muitos”. Todo
este versículo é muito importante
para o Evangelho de Mc, porque
praticamente é o único dos relatos
sinóticos que apresenta Jesus como
“resgate para todos”.
O que significa resgate? O resgate
designa o que o homem oferece
a alguém como compensação ou
indenização daquilo a que tem
direito, ou a compensação dada em
troca daquilo que se quer guardar
ou recobrar. No AT o resgate é a
compensação econômica que tem
que se pagar por um delito cometido,
ou a quantidade paga pela libertação
de um cativo ou de um escravo (Lv
25,51s; Is 45,13). Porém, no AT não
se aceita resgate pela vida de um
homicida. Um homicida é morto pelo
assassinato que ele cometeu: “Não

aceitareis resgate pela vida de um
homicida que merece a morte: deve
morrer” (Nm 35,31).
O próprio homem não tem
nenhum resgate para se salvar pelos
pecados e crimes que ele cometeu:
“Nenhum homem a si mesmo pode
salvar-se nem pagar a Deus o seu
resgate”, diz o Salmo (Sl 48(49),8).
Mas para nós Jesus é o portador desse
resgate ocupando voluntariamente o
lugar de pessoas não somente mortais,

mas também culpáveis: “O Justo, meu
Servo, justificará muitos homens e
tomará sobre si suas iniqüidades” (Is
53,11). E o Evangelho de hoje expressa
o mesmo pensamento de outra forma
ao dizer: “O Filho do Homem veio para
dar a sua vida como resgate para
muitos“. Somente Jesus Cristo, ao
dar voluntariamente sua vida como
resgate para todos, nos abre as portas
da vida eterna.
“Dar a vida” e “para muitos” são

duas expressões específicas de Mc
que não tem nenhuma antecedência
na tradição bíblica. Além dessas duas
expressões, Jesus, o Juiz transcendente
de Dn 7 é Aquele que, em vez de julgar
e condenar, paga o resgate com a sua
própria vida para libertar os culpáveis;
carrega sobre si, em certo modo, sua
sorte e condenação. Ele é feito para
servir aos condenados. E cada serviço
exige sempre o sacrifício. Não há
serviço sem sacrifício.

Advento e Natal

Diác. Gilberto Lopes
Santuário de Nossa
Senhora da Penha de França

Caríssimos leitores, estamos
vivenciando mais um ano litúrgico,
iniciado no primeiro domingo após a
solenidade de Cristo, Rei do Universo.
N e s te i n í c i o, a l i t u rg i a n o s
apresenta o tempo do advento que
antecipa e prepara nossas almas e
nossos corações para o tempo do Natal.
O tempo do advento é marcado
pela espera, e ao mesmo tempo pelo
anuncio através da preparação dos
homens, para a vinda de Jesus Cristo.
Durante as quatro semanas deste
tempo, ouvimos da sagrada escritura
a espera vigilante daqueles que,
sem tê-lo visto, (Jr 33,14-16; Br
5,1-9) esperaram e ao mesmo tempo
anunciaram o Senhor; acompanhamos
o testemunho do último dos profetas
(Lc 21; Lc 3,10-18), na sua missão de

expor aos homens a necessidade de conversão,
humildade e retidão em nome daquele que vem;
E por fim, Maria, que nos ajuda a intensificar e a
concentrar nossa espera, pois Aquele que deve vir
já chegou; o mistério de Deus (Ef 3,9) se encontra
no seio de Maria, a espera em pessoa, cujo olhar
se dirige mais para dentro do que para fora de
si, adorando Aquele que já a contempla e com
ela dialoga.
Passada a espera, finalmente estaremos
diante daquele que veio em nome do Pai,
pelo amor e para o amor. Jesus Cristo, luz do
mundo, que vem para iluminar as nossas trevas.
Estaremos no tempo do Natal.
Na solenidade do Natal meditamos o
nascimento do Filho de Deus no meio de nós, na
humildade da natureza humana. Na simplicidade
da gruta de Belém, Ele nos traz o dom de uma
vida nova e divina.
A liturgia do domingo depois do Natal nos
recorda que o amor com que Deus Pai amou
o mundo, enviando seu próprio Filho para a
salvação da humanidade, manifesta-se e se
reflete no amor que deve reinar em toda família
cristã.
A oitava do Natal glorifica o nome de Jesus;
neste nome, se resume todo o significado do
mistério da Encarnação. Ao mesmo tempo
celebra Maria, Mãe de Deus.
No segundo domingo depois do Natal,
tomamos consciência do sentido pleno do
mistério da Encarnação: o nascimento do Filho
de Deus, que vem viver a condição humana,
inaugura o nascimento de todos os homens para

a vida de “filhos de Deus”; esta é a vida que Jesus nos
deu no seu Natal.
Na solenidade da Epifania, brilha a luz divina de
Jesus Cristo, que se manifesta aos todos. Nos Reis
Magos, que seguem o sinal da estrela, está presente
toda a humanidade, que deve reunir-se em torno de
Jesus, vivendo a fé.
O batismo de Jesus, celebrado no domingo depois
da Epifania, o configura oficialmente sua missão, pela
voz do Pai e pela força do Espírito Santo, que descem
do céu. Cada um de nós, no batismo, nos tornamos
participantes desta mesma missão.
Celebrar o Natal, significa querer assumir uma
nova vida, a dos filhos de Deus, participando de forma
sagrada da maravilha realizada por Cristo, ao unir a
sua natureza divina a natureza humana.
Pa r t i c i p a r d e s t a m a rav i l h a n o s re m e te,
prioritariamente, a buscar a prática do amor, através
da humildade, da caridade, da oração.
Um santo Natal de Jesus a todos!

Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou
o seu povo
Elisiene Gomes

Uma das mais importantes
festas litúrgicas é a que estamos
celebrando, o Natal de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Natal é uma palavra de
origem latina (natalis) e significa
nascimento. O nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo é
uma festa reconhecida e vivida
por todos os cristãos no mundo
inteiro, não é celebrada apenas
no dia 25 de dezembro. Tem sim,
seu início no dia 25 e se estende
pelos 8 dias que se seguem. Por
isso a Igreja Católica festeja a
oitava de Natal, pois tanta alegria
em celebrar o Senhor que vem
salvar seu povo não cabe em
apenas um dia.
Por se tratar de uma festa
cristã, nem todos os países
a celebram. Nos países onde
a religião predominante é o
islamismo, budismo, judaísmo,
hinduísmo, taoísmo, xintoísmo,
por exemplo, o Natal não é
celebrado. Mas Jesus é a luz que
vem visitar a todos os povos.
Por isso devemos nos sentir
privilegiados de participarmos
deste mistério pois, temos a
cada ano a oportunidade de
vivermos uma festa há muito
tempo esperada, anunciada por
Deus na voz de diversos profetas.
Cerca de 600 anos a.C, o
profeta Isaías já anunciava
esta festa, que traduz para
nós a alegria do nascimento, a
esperança da redenção “porque
um menino nos nasceu, um
filho nos foi dado; a soberania
repousa sobre seus ombros, e ele
se chama: Conselheiro admirável,
Deus forte, Pai eterno, Príncipe

da paz”. (Isaías 9,5)
Como Isaías tantos outros
profetas anunciaram com grande
alegria o acontecimento que
veio marcar a vida de toda a
humanidade.
O p ro f e t a M i q u é i a s, p o r
exe m p l o, n o s re ve l a a f a ce
poderosa de Jesus, o Menino-Deus
que tem o governo em suas mãos.
Governo este recebido das mãos do
Pai que confunde os sábios, pois
faz do menor o maior de todos,
que “resiste aos soberbos, mas dá
sua graça aos humildes” (Tiago 4,6)
“Mas tu, Belém-Efrata, tão
pequena entre os clãs de Judá, é de
ti que sairá para mim aquele que
é chamado a governar Israel. Suas

origens remontam aos tempos
antigos, aos dias do longínquo
passado”. (Miquéias 5,1)
Mesmo que nos enxerguemos
pequenos diante de tantas
situações e pessoas, precisamos
relembrar o que Deus faz com
aquele que se deixa conduzir por
Seu amor zeloso.
Temos também a profecia de
Zacarias que nos faz crer mais
ainda no Deus próximo, Aquele que
é certeza da nossa vitória, motivo
da nossa alegria. O profeta Zacarias
nos convida: “Exulta de alegria,
filha de Sião, solta gritos de júbilo,
filha de Jerusalém; eis que vem
a ti o teu rei, justo e vitorioso;
ele é simples e vem montado
num jumento, no potro de uma
jumenta”. (Zacarias 9,9)
O profeta Malaquias anunciou
o plano de Deus, de mandar o
mensageiro d’Ele para preparar o
caminho, pois viria logo em seguido
o Senhor que buscamos. (Malaquias
3,1)
O sacerdote Zacarias
compreendeu essa bela surpresa
de Deus, viu com os próprios olhos
o cumprimento da promessa que os
profetas haviam dito (cf. Lucas 1).
Zacarias estava exercendo a sua
missão no templo, quando o Senhor
lhe envia o seu emissário, o Arcanjo

Gabriel, que revela o milagre na
vida do sacerdote e na vida da de
toda a humanidade.
O milagre na vida do sacerdote
de que, Isabel, sua esposa já de
idade avançada, conceberia e
daria luz a um filho, que precederia
o nosso Salvador, Jesus.
E o m i l a g re n a v i d a d a
humanidade que andava nas
trevas, que encobriam como
que sendo um espesso véu a
comunicação entre Deus e o
homem, o milagre da união,
do menino Jesus que ainda tão
pequenino, já havia recebido de
Deus tão grande missão, ser o Sol
Nascente (Lucas 1, 78) que dissipa
todas a trevas, por mais espessas
que sejam, que nos transmite
“a ternura e a misericórdia” de
nosso Deus.
Assim deve ser a nossa vida,
abençoados devemos abençoar.
A graça que Deus deu à Zacarias
e Isabel veio para abençoar
outras vidas. João, o Batista,
veio preparar o caminho do
Senhor. Assim devemos ser cada
um de nós, com nossa vida,
e impulsionados pelo Espírito
Santo, prepararmos o caminho
do Senhor.
O Senhor nos resgata, e é
necessário que Ele adentre a
vida daqueles que se encontram
distantes.
El e co n t a c o n o s co p a r a
levarmos essa visita tão especial.
O Senhor visitou e resgatou
o seu povo, que somos nós. Que
grata surpresa!
Assim é Deus, sempre nos
surpreende e cumpre cada uma
de suas promessas.
O Natal inspira em nós uma
nova esperança, esperamos e
cremos n’Aquele que vem em
nome de Deus.
É lindo ver nesta época do
ano as ruas, casas e comércios
enfeitados de luzes coloridas.
Imagine que se é tão encantador
obser var as luzes artificiais,
quanto maior é nossa felicidade
porque encontramos a Luz do
mundo, aquele que O segue não
andará nas trevas, mas terá a luz
da vida (João 8,12).
Um santo Natal e que Deus te
surpreenda em todo 2016!

Apenas o começo
Co m o ç ã o, s e n s a ç ã o d e
impotência, indignação. O penúltimo
mês do ano de 2015 foi marcado pela
tristeza e por tragédias. O Brasil ficou
chocado diante do horror que assolou
Minas Gerais. Um fato que poderia ter
sido evitado, se o homem não visasse
apenas o lucro, sem preocupar-se
com as possíveis consequências que
podem decorrer das suas ações.

Uma onda de lama tóxica
aniquiladora destruiu oito distritos
da cidade mineira de Mariana. Tudo
foi perdido embaixo de 62 milhões
de metros cúbicos de mistura de
rejeitos químicos, e principalmente,
de areia. A enxurrada de lama, que
foi proveniente do rompimento da
barragem de Fundão, da mineradora
Samarco, causou um impacto
ambiental de dimensões ainda
imensuráveis. Um dos rios mais
importantes do país, o Rio Doce,
teve sua morte decretada. A lama
também afetou os rios Gualaxo
do Norte e Carmo, chegando ao
Espírito Santo, e vindo a desembocar
no Oceano Atlântico. Com isso, o
abastecimento de água em quatro
cidades teve que ser interrompido.
Logicamente, com a morte dos
três rios, toda a biodiversidade
presente neles também foi afetada.
Estima-se que, logo no primeiro dia,
morreram todos os peixes e anfíbios
que habitavam os primeiros cem
quilômetros atingidos pela lama.

As substâncias químicas presentes
na lama, entopem as brânquias
dos peixes impendido que respirem
e, ao chegarem no fundo dos rios,
matam a vegetação. Ademais,
as sobras da mineração, formam
uma camada na superfície dos
rios, que impede que o oxigênio
seja absorvido. A água se torna
escura e isso obsta que as plantas

realizem a fotossíntese, facilitando
o desenvolvimento de bactérias, já
que não há liberação de oxigênio.
Como consequência, ácidos e gases
nocivos são liberados. Diante desta
paisagem, encontram ambiente
propício para se desenvolverem, o
mosquito Aedes Aegypti, caramujo
transmissor da esquistossomose,
dentre outros. E até agora, nem o
governo muito menos a mineradora
Samarco, apresentaram qualquer
tipo de projeto de recuperação para
a área.
O Brasil possui cerca de 800
barragens como as que se romperam.
A atividade de mineração é uma das
principais da economia mineira. O
que aconteceu em Minas Gerais,
poderia ter sido evitado se a
fiscalização por parte do governo
fosse realmente efetiva, multas
ambientais fossem executadas,
a im parc ia lidade vigorasse,
enfim, se não houvesse descaso
em nome do lucro. Foi noticiado
que desde 2013, a empresa estava

ciente da possibilidade de ruptura
das barragens, e mesmo assim o
Conselho de Política Ambiental de
Minas Gerais concedeu licença à
empresa, que por sua vez aumentou
a produção, o que implicou no
aumento do volume do rejeito da
barragem. Isso demonstra que houve
uma assunção do risco.
Para piorar a situação, há projetos
de lei tramitando que podem
causar ainda mais insegurança e
favorecer a exploração desordenada
e irresponsável. O PL 654/2015,
que pode fragilizar ainda mais o
cuidado com o meio ambiente,
pois prevê um procedimento
especial mais acelerado para a
liberação de licenças ambientais
para grandes empreendimentos
de infraestrutura, denominadas de
obras “estratégicas e de interesse
nacional”. Há também o PL 5807/13,
que define um novo código de
mineração, o qual desconsidera a
opinião dos movimentos sociais
das comunidades envolvidas com
a exploração mineral, bom como
elimina as proteções ambientais
do texto atualmente em vigor.
Nesse contexto, é possível deduzir
que tragédias como as de Mariana,
infelizmente, serão apenas o começo.
Aproveitando que estamos nos
aproximando do Natal, não podemos
nos esquecer que apesar do mundo
nos fazer chorar, Deus nos faz
confiar. Como bem disse o Arcebispo
de Mariana, Dom Geraldo Lyrio

Fabíola Lima
membro da equipe de liturgia

Rocha: “A tristeza é grande, a dor é
profunda, os prejuízos são enormes,
a desolação não tem tamanho…
Entre os escombros brotam sinais
de vida e ressurreição. Deus está
presente. O Ressuscitado comunica
vida onde está a morte. O Espírito
Santo ascende a chama da esperança
no meio dos gemidos de desespero.”
E por fim, gostaria de lhe desejar
um feliz e abençoado Natal, deixando
para a sua reflexão, uma citação de
São Bernardo de Claraval: “Agora,
portanto, não se trata de uma paz
prometida, mas enviada; não adiada,
mas concedida; não profetizada,
mas presente. Deus Pai a enviou à
terra, por assim dizer, como um saco
pleno de sua misericórdia. Um saco
que devia romper-se na paixão, para
derramar o preço de nosso resgate
nele escondido; um saco sim, que
embora pequeno estava repleto.
Pois, um menino nos foi dado, mas
nele habita toda a plenitude da
divindade.”

Árvore da Caridade
1° Domingo do mês dedicado a N. S. da Penha

Aniversário Natalício e de
Ordenação Diaconal do
Diácono Gilberto Lopes

11º Aniversário da Equipe de Visitação

Missa Pela Vitória

Oração pelo Papa

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: Adriana dos Anjos da Silva
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

AGENDA

EXPEDIENTE DO SANTUÁRIO
TELEFONE: (21) 3219-6262

Janeiro:

ORAÇÃO PELO SANTO PADRE, O PAPA
Todo sábado às 11h.

01 – 10h e 16h Missa de Santa Maria, Mãe de Deus
03 – Missa com Bênção da Romã na Solenidade da Epifana
13 – 19:30h Missa Pela Vitória
16 – 6h Passeio ao Parque Aquático Aldeia das Águas
20 – 8h Missa São Sebastião
31 – 10h às 18h 1° Penha Folia com almoço: Feijoada e Petiscos

MISSA PELA VITÓRIA
Toda 2ª quarta-feira às 19:30h.
O SANTUÁRIO PERMANECE ABERTO DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.
SECRETARIA
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira, de 7h às 16h.
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.

Fevereiro:
10 – 8h Missa de Imposição de Cinzas e Abertura da Campanha da Fraternidade
11 – 8h Missa com Unção dos Enfermos no dia de Nossa Senhora de Lourdes
14 – 7h às 16h Retiro Quaresmal
17 – 19:30h Vivência com o Grupo de Oração
20 – 8h Vivência com o Coral dos Amigos de Nossa Senhora da Penha
15h Vivência com os MESCS
21 - 08:30h Vivência com os Coroinhas e Cerimoniários
24 - 19:30h Missa Pela Vitória
27 - 15h Vivência com os Catequistas
28 - 12h Vivência com as Bandas
29 - 8h Vivência com Equipe da Caridade

