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Editorial

Pe. Thiago Sardinha de Jesus
Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha

Caros Leitores,
A Igreja no Brasil está comemorando o Ano Mariano por ocasião
dos 300 anos da aparição da Imagem milagrosa de N. S. da Conceição que
APARECEU nas águas do rio Paraíba do Sul. E todo ano celebramos o mês
de Maria como o mês mariano. Neste ano, então, mais ainda daremos um
enfoque ao mês de Maio à Maria por estarmos no Ano Mariano. Na matéria
de capa desta edição, explicarei melhor como será esse enfoque especial
através de uma entrevista.
A Igreja Particular do Rio de janeiro, além do Ano Mariano, também
está vivenciando o Ano das Famílias. Por isso, na coluna ‘Formação Católica’
o Pe. Jair abordará o tema: Maria, orientadora das famílias. Não há como
esquecer de Maria na educação das famílias quanto ao grande exemplo de
amor com que Ela manifestou a cada passo de José e Jesus, sobretudo, a
vemos na Sagrada Escritura quando Jesus mais sofre, na via dolorosa e na
sua Paixão.
Entre tantas descobertas que a Venerável Irmandade atualmente
vem realizando em prol da devoção a Nossa Senhora da Penha, foi uma
foto antiga que fala da construção de uma grande torre que ficaria na frente da Igreja. Foi uma riqueza impactante para nós essa história desconhecida. Vale muito a pena ler o ‘Você sabia?’.
Já no ‘Tema Social’ recordamos que neste fim de Abril, e, já de lembrança para próximos anos sobre o Imposto de Renda, que pode ser deduzido para pessoas jurídicas através de doações feitas para nossas obras
sociais.
Na coluna de fotos, recordaremos a Semana Santa que teve maior
participação neste ano graças ao empenho de cada Pastoral envolvida: Liturgia, Acolhimento, Músicos, MESCS, Coroinhas e Cerimoniários. Eu e Pe.
Jair agradecemos muito de coração o zelo que cada um teve em Cristo ser
celebrado solenemente em nossa Basílica a fim de que o seu Mistério Pascal aconteça no meio de nós.
No mais, não se esqueça de anotar na sua agenda, no seu celular,
na sua geladeira todos os próximos acontecimentos de Maio e Junho. Ano
Mariano e das Famílias é no Santuário Mariano da Arquidiocese do Rio,
onde as famílias encontram paz para seus lares.

VOCÊ SABIA?

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA IGREJA
Jussara Faria Cestari

Museóloga da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Na imagem vemos que após as
duas pirâmides havia pretensão
de aumentar a nave e incluir arcos
e janelas. Na parte frontal elevaria
uma torre sineira com 70 metros
de altura; no cimo um nicho com a
imagem de tamanho considerável
de Nossa Senhora da Penha; sobre
o domo uma estrela e a torre seria
iluminada por 5 refletores. Um projeto suntuoso, belíssimo e impressionante que infelizmente não foi
adiante.

Em 1728 foi criada a Venerável Irmandade de Nossa Senhora
da Penha de França, com objetivo
de cuidar e manter a pequena ermida. Ao longo dos anos, houve a
necessidade de realizar obras de
ampliação e embelezamento do
templo. Muitos projetos foram
elaborados, mas poucos contemplados, como por exemplo o da fotografia aérea da empresa inglesa
Aircraft Operating Co. Ltda, publicado na Revista da Semana de 5 de
outubro de 1929.

EU VISITEI A BASÍLICA!

1

Retiro Quaresmal que aconteceu no
primeiro domingo da quaresma aberto
a toda comunidade, em especial, com a
participação dos eleitos aos sacramentos
do Batismo, Comunhão e Crisma.

Vivência do Ministério de Música da
Renovação Carismática Católica
do Vicariato Leopoldina.
2

24h para o Senhor do
Vicariato Leopoldina.
3
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TEMA SOCIAL

DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA À IGREJA DA PENHA
Fabíola Lima

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Você, Pessoa Jurídica, tem
vontade de colaborar com a obra social da Igreja da Penha, mas não sabe
se poderá depois, declarar a doação
a Receita Federal?
Pois bem, Pessoas Jurídicas
podem realizar doações a entidades sem fins lucrativos. Por sua vez,
a Igreja da Penha, de acordo com a
tabela de natureza jurídica da Receita Federal, constitui-se em entidade
sem fins lucrativos. E assim sendo, é
possível que a Pessoa Jurídica declare a doação efetuada a Receita Federal no Imposto de Renda.

A lei 9249/95, que regulamenta o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, determina a dedução
integral do valor das doações como
despesa operacional, até o valor
de 2% do lucro operacional bruto.
Quando em dinheiro, tais doações
devem ser feitas por crédito em conta corrente bancária diretamente em
nome da entidade beneficiária.
A lei também prevê que a
Pessoa Jurídica doadora deve manter em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração da entidade
beneficiária, que no presente caso, é
a Igreja da Penha, em que se responsabiliza em aplicar integralmente os

recursos recebidos na realização de
seus objetivos sociais, com identificação da pessoa jurídica responsável
pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou
pretexto. Nós fornecemos esse documento e como é possível verificar,
as quantias recebidas são todas aplicadas às obras da Igreja da Penha.

FORMAÇÃO CATÓLICA

MARIA, ORIENTADORA DA FAMÍLIA
Pe. Jair de Freitas Guimarães

vemos uma Maria INTERCESSORA e
CONDUTORA. Ela intercede pela faEntão a Mãe de Jesus Lhe dis- mília e conduz a família, na pessoa
se: “Eles não têm mais vinho”. (Jo 2, 3b) do empregado, a seguir as palavras
Maria, Mãe de Jesus, preocu- de Jesus.
pa-se com uma família que se inicia,
com o momento de alegria daquele
casal que ali realizava a sua festa de
núpcias, que, em faltando vinho, a
festa se encerraria, era o vinho que
mantinha a festa viva.
E Ela continua: Fazei tudo
Maria, Mãe de Deus, mas
o que Ele vos disser (Jo 2, 5b). Ela também mãe humana, mãe de uma
orienta os empregados da famí- criança chamada Jesus. Mãe que se
lia para que eles se comportem de preocupava com o Filho que corria
acordo com as orientações de Jesus, e se machucava, com o Filho que
seu Filho.
precisava aprender os preceitos juNeste pequenino trecho do daicos quanto ao comportamento:
Evangelho de São João, início dos si- lavar as mãos, lavar objetos de cobre,
nais de Jesus, em Caná da Galiléia,
etc.
Vice-Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

E essa a Mãe, Mãe de Deus,
Mãe da Igreja, mas Mãe humana,
que conhece as aflições dentro de
uma casa, Mãe que cuidou dum esposo e dum filho, mãe que chorou e
riu, mãe que passava o dia em suas
tarefas dentro de casa, essa a Mãe à
qual recorremos como orientadora,
porque Ela é conhecedora da vida
dentro de um lar.
É A Mãe que orienta a Família
a se dirigir a Nosso senhor Jesus Cristo. É a Mãe que a partir do seu “Fiat”,
diz às famílias a dizerem o seu “Sim”
a Deus.
Sigamos o exemplo de Maria
Santíssima no seguimento a Nosso
Senhor Jesus Cristo, e na entrega total a Deus.
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MATÉRIA DE CAPA

ABERTURA DO MÊS DE MARIA COM A ARQUIDIOCESE
Cleonice Menezes

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Entrevistado: Pe. Thiago Sardinha de Jesus
Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Com a aproximação do mês de Maio, se iniciam diversas celebrações para homenagear as mulheres que
participam de nossas vidas diariamente. Mês das mães, das noivas e, sobretudo, mês de Maria, a mãe de Jesus. E a
Igreja nos convida neste mês a ter Maria como um elo com seu Filho amado, sendo nossa intercessora e acolhedora.
Com isso também se aproxima a abertura do mês mariano na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha. E, de
acordo com nosso entrevistado, teremos várias mudanças e novidades nesse ano.
O Reitor padre Thiago Sardinha de Jesus irá nos contar um pouco sobre essas novidades. Em reunião com alguns
padres da 4º Forania do Vicariato Leopoldina sobre atos concretos para o Ano Mariano, foi falado sobre as paróquias
assumirem um compromisso maior com o próprio Santuário Mariano do Rio de Janeiro. Daí veio a motivação de
mudar a data do encerramento do mês de Maria para a abertura, pelo fato do encerramento ser no domingo e as
suas paróquias também fazerem suas homenagens e coroações no domingo; as pessoas não compareceriam em
grande número à Basílica, pois estariam envolvidas com os eventos em suas próprias paróquias.
1 – Como será a abertura?
Será com a Missa às 9:00 da manhã com transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão. Aproveitaremos para propagar o Santuário de Na. Sra. da Penha para todo o Brasil.
2 - E a Procissão acontecerá?
Certamente que sim, mas também com algumas mudanças. Não sairá mais da Paróquia Bom Jesus. Tendo em vista
que se trata de um evento arquidiocesano, onde tem aquelas pessoas que moram mais distante como por exemplo: Campo Grande, Sepetiba, Santa Cruz e demais Bairros das extremidades do Rio de Janeiro, achamos por bem
realizar a procissão depois da Missa das 9 horas, e, com novidades especiais.
3 - Não haverá encerramento?
Haverá sim, mas não numa forma grandiosa como faremos na abertura. O encerramento ocorrerá no último domingo do mês de Maio às 16 horas, sendo que será na Capela da Basílica. E a abertura será na concha acústica. Desde já
lembro que teremos as damas de Nossa Senhora da Penha de 2016 e o Ministério da Visitação que receberá a nova
capelinha de Na. Sra. da Penha pelas mãos do Cardeal.
4 - Além dessas mudanças todas, quais serão as novidades especiais?
Então, por ser uma Ano Mariano por ocasião dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora da Conceição Aparecida
no Rio Paraíba do Sul, acontecerá uma procissão depois da Santa Missa do dia 06 de Maio, da concha acústica até a
Basílica Santuário de Na. Sra. da Penha, pela escadaria, e ao chegar na Basílica o Cardeal irá fazer a consagração de
toda a cidade do Rio de Janeiro a Nossa Senhora, um gesto que nunca foi feito de maneira solene, o Cardeal fará
a consagração da sacada, e, os fiéis estarão na frente da Basílica e vão acompanhar a Consagração através de um
folheto especial preparado pela Arquidiocese do Rio. Excepcionalmente, será usada a imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida e não a imagem de Na. Sra. da Penha como de costume. Após a consagração a Nossa Senhora,
oficialmente terminam os atos arquidiocesano por ocasião do Ano Mariano. Porém, quem desejar o padre recorda
que, das 11 horas ao meio-dia acontecerá a oração pelo Papa na Basílica.
5 - Padre, como as paróquias podem se organizar?
Nós temos espaço para recebê-las, caso elas queiram vir de ônibus alugado ou carro, tanto no estacionamento
como lá embaixo na ladeira. O estacionamento é gratuito. Aquelas pessoas que se organizarem para virem de transporte público, não terão dificuldades. Tem o BRT que possui uma estação ( Estação Penha) em frente a ladeira, onde
temos os bondinhos que funcionam gratuitamente. Poderão vir de metrô que faz integração com BRT na estação
de Vicente de Carvalho, na linha 2, O trem no ramal Saracuruna/Gramacho, descendo na estação Penha; enfim,
temos diversas linhas de ônibus que passam por nossa entrada. Para saber quais, pode consultar nosso site: basilicasantuariopenhario.org.br, no site você encontrará todas as informações necessárias para chegar aqui na Basílica,
encontrará também o recurso Google Maps para utilizar guia de GPS no carro. Termino fazendo um pedido para
que todas as pessoas de pastorais e movimentos possam vir com as camisas, medalhas, insígnias, bandeiras e tudo
o mais que seja alusivo a Nossa Mãe, a Virgem Maria, para homenageá-la com toda a arquidiocese.
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Centenário de Fátima

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 5 h

Dia 12/05, sexta-feira, teremos missa e procissão por ocasião do centenário das aparições de
Fátima às 19:30h na Basílica com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Antes, teremos a
recitação do terço com velas no copinho às 19h, tal qual acontece nesse dia em Fátima, Portugal. Os bondinhos estarão em funcionamento.
Dia 13/05, sábado, teremos a missa solene de Nossa Senhora de Fátima às 8h da manhã na
Capela, onde se encontra a imagem Dela que foi trazida solenemente de Portugal em 1947.

1ª Penha Fantasy

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 4 h

1ª edição da festa à fantasia no Colégio Nossa Senhora da Penha. Vem aí a Penha Fantasy!
Dia 13/05 a partir das 19:30h. Ingressos à venda por apenas R$5,00 na Loja da Basílica da
Penha ou no Colégio. A melhor fantasia ganhará o prêmio de R$100,00.
Não é obrigatório o uso de fantasias!

Missa de Páscoa da Irmandade

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

O Capelão-Mor da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França, Pe. Thiago
Sardinha, convida a todos para a missa anual de Páscoa da Venerável Irmandade, que será
celebrada no domingo, dia 21/05 às 10h. Membros da Irmandade com a Opa.

Encerramento do Mês Mariano

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

Convidamos a todos para o encerramento Arquidiocesano do mês de Maria com missa na
Capela, seguida da coroação de Nossa Senhora da Penha pelas crianças da catequese, que
se dará no domingo, dia 28/05 às 16h.

Festa Junina do Colégio

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 h

Tradicional Festa Junina na quadra do Colégio Nossa Senhora da Penha. Com barraquinhas,
brincadeiras para as crianças e muita animação. Dia 10/06 a partir das 10h até às 22h.
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FOTOS
BASÍLICA SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA

SEMANA SANTA 2017

DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

OFÍCIO DE TREVAS NA SEGUNDA-FEIRA SANTA E MISSA DA CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS NA QUINTA-FEIRA SANTA
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FOTOS

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR

SÁBADO SANTO DE ALELUIA E DOMINGO DE PÁSCOA

Nossa Revista - MAI/JUN 2017

Missa de Corpus Christi, dia 15/06 às 8h Procissão de Corpus Christi dia 15/06
na Basílica. Dia Santo de Guarda.
às 15h no Centro do RJ. Rua do Rosário,
esquina com Av. Rio Branco.

Formação Mariana na Basílica da Penha
com o Pe. Thiago Sardinha
Dias 27/05 e 24/06 às 16h

A BASÍLICA
EXPEDIENTE DA BASÍLICA:

AGENDA:

A BASÍLICA PERMANECE ABERTA DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.

Maio

SECRETARIA (TELEFONE: (21) 3219-6262)
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na
sexta-feira de 7h às 16h.

07 - Batismo e 1ª Comunhão da Iniciação Cristã infantil às 10h.
12 - Homenagem às mães no Colégio N. S. da Penha às 10h.
Missa e procissão por ocasião do centenário de Fátima às
19:30h, na Basílica. Os bondinhos estarão funcionando.
20 - Passeio ao Sítio Jonosake, saída às 7h.
27 - Ordenação Sacerdotal na Catedral do RJ às 9h.

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. Inscrição durante a semana na secretaria ou pelo
site. (Trazer certidão de nascimento da criança e a declaração da preparação feita pelos pais e padrinhos).
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
TERÇO DOS HOMENS: Toda quarta-feira às 19:30h.
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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Junho
04 - Crisma com Dom Roberto às 10h.
Lucernário na capela às 17h.
13 - Missa de Santo Antônio com a distribuição dos pães ás 8h.
14 - Confecção dos tapetes de Corpus Christi às 18h.
15 - Missa de Corpus Christi às 8h. Dia Santo de guarda.
18 anos dos MESC’s.
Procissão de Corpus Christi no Centro do RJ às 16h. Concentração às 15h na rua do Rosário, esquina com a Av. Rio Branco.
20 - Missa pela Vitória na Catedral das 12h às 13h com Pe. Thiago
Sardinha.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias de 7h às 17h.
- Camisas Ágape e da Festa da Penha 2017
- 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.

