ARQUIDIOCESE OFICIALIZA A
ABERTURA DO MÊS DE MAIO

Editorial

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

Caríssimos benfeitores da Basílica da Penha,
O Ano Nacional Mariano e das Famílias em nível de Arquidiocese
do Rio nos faz redescobrir nossa caminhada cristã na escola de Maria, pois
é a melhor Mestra na contemplação e vivência dos mistérios de Cristo. Ela
que esteve intimamente ligada ao Filho, seja física ou espiritualmente pela
escuta e comunhão, com certeza é idônea para um itinerário de aperfeiçoamento para todas as nossas dimensões humanas a partir da fé.
Na dimensão comunicativa, nos ensina a escutar o Filho para depois fazer tudo o que Ele disse. Somos agitados em logo querer agir antes
de pensar, e daí, comunicamos mal ou nada. Primeiramente, escutamos o
Mestre para que nossas ações sejam sábias? Disse Jesus: “sem mim, nada
podeis fazer” (Jo 15, 5), e, ainda o Pai: “Este é o meu Filho amado, escutai-O”
(Mt 17, 1-9).
Na dimensão familiar, sabe nos colocar atentos ao que é necessário
numa relação conjugal e educacional dos filhos, pois nas bodas em Caná
se preocupou com o que era básico de uma festa de casamento para sua
época, o vinho. Sem se envolver em fofocas ou indiferença ao que estava faltando, preocupou-se com o bem-estar daquela família, e provocou
o Filho a realizar seu primeiro milagre (cf. Jo 2, 1-11), figura de um futuro
vinho melhor, o Sangue Dele próprio como verdadeira bebida (cf. Jo 6,55)
e alicerce, junto com a Palavra de Deus, para que uma casa esteja sobre a
rocha (cf. Mt 7, 24-29 ).
Na dimensão relacional com o próximo, Maria demonstra seu amor
na prática, quando então vai visitar sua prima Isabel com gestos de caridade e não com atitudes meramente formais (cf. Lc 1, 39-45).
Na dimensão espiritual, é pessoa de fé, de obediência e humildade
no que diz respeito sempre ao que for a vontade de Deus, levando-a ao
grande sim (cf. Lc 1, 38), que a faz experimentar e ver as maravilhas de seu
poder, levando-a a adorá-lo e louvá-lo com alegria existencial (cf. Lc 1, 4655). Aponta-nos a importância da comunhão com seu Filho, pois o “amém”
que falamos ao recebê-lo na Eucaristia evoca aquele “fiat” (faça-se) de Maria.
Na dimensão missionária, reúne os Apóstolos no Cenáculo para receberem juntos o Espírito Santo e comunicarem, a todos os povos da terra,
a continuidade da obra salvífica de seu Filho, que chega “de geração a geração sobre todos aqueles que o temem” (Lc 1, 50).
Diante dessa magnífica escola de Maria recordada neste Ano Mariano e das Famílias, podemos confirmar para nós benfeitores da Basílica
da Penha e para os que estão afastados dela: Maria aumenta nosso conhecimento acerca da vida de Jesus. Em termos concretos, isto implica um
compromisso de nossa parte: sermos alunos fiéis da escola de Maria, para
permitirmos que Ela exercite plenamente em nós o seu cuidado maternal,
a fim de nos assemelharmos cada vez mais a Cristo.
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TEMA SOCIAL

DIREITOS DE PESSOAS COM AUTISMO
Fabíola Lima

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

O

autismo é um transtorno do desenvolvimento que se caracteriza na dificuldade na interação social
e na comunicação. O portador de
autismo dispõe da proteção conferida por leis específicas para pessoas
com deficiência.
Nesse sentido, pode se beneficiar dos serviços que a Assistência
Social oferece no município que residem. As informações acerca desses
serviços podem ser obtidas no CRAS.
A pessoa com autismo que
possui renda familiar inferior a ¼ do
salário mínimo, e que comprove a

deficiência e o nível de incapacidade para vida independente e para o
trabalho, temporária ou permanente, que deve ser atestada por perícia
médica e social do INSS, possui o direito ao Benefício de Prestação Continuada . A solicitação é feita no site
do INSS.
Quanto ao direito a educação
é obrigação do Estado garantir atendimento educacional especializado,
de modo preferencial na rede regular de ensino, conforme estipula o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, no que tange a
saúde, o Estado deve proporcionar o
tratamento adequado na rede de

saúde pública e privada, conforme a
patologia do indivíduo.
Por fim, frente o não cumprimento desses direitos e de outros
mais garantidos em nosso ordenamento jurídico, é possível propor
a medida judicial cabível. Caso a
pessoa não disponha comprovadamente de recursos, pode-se buscar o
atendimento da Defensoria Pública.

FORMAÇÃO CATÓLICA

IGREJA CATÓLICA E IGREJA BRASILEIRA
Pe. Jair de Freitas Guimarães

Vice-Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

A DIFERENÇA ENTRE A
IGREJA CATÓLICA APÓSTÓLICA ROMANA E A
IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA (ICAB)
A HISTÓRIA:
uando advertido por improbidade administrativa, o então
Bispo de Botucatu, São Paulo, Dom
Carlos Duarte Costa, foi afastado e
posteriormente “aposentado compulsoriamente”. No entanto, mais
tarde, foi reconduzido, pela Santa Sé,
à cátedra episcopal do território de
Maura, no norte da África.

Q

Por esta ocasião, tornou público o seu questionamento quanto
ao dogma da infalibilidade papal,
nos assuntos relacionados à fé e à
moral. Ao mesmo tempo observava
uma menor rigidez quanto a questão do celibato no clero, olhando sob
certa perspectiva para a Igreja Ortodoxa, que admite o matrimônio prévio aos presbíteros, e ainda aceitava
o divórcio, diversas vezes, negando a
indissolubilidade do Sacramento do
Matrimônio.
Por fim, foi excomungado
pelo Papa Pio XII.

Aqui ocorre a quebra da Tradição Apostólica, um Bispo sozinho
não pode consagrar outro Bispo,
além do mais se encontrava, ele, sob
a pena da excomunhão, da mesma
forma, as ordenações presbiterais
por ele efetuadas.
Há de se ter atenção, pois,
para confundir, os templos apresentam-se semelhantes aos da Igreja
Católica Romana (Latina). Qualquer
orientação, procure algum padre da
Igreja Católica Apostólica Romana.
Notemos também, devido a
todos os motivos acima citados, o
Sacramento do Batismo, que emboDESENVOLVIMENTO:
ra não se possa levantar nenhuma
Em razão da sua excomu- objeção quanto a matéria e à forma,
nhão, D. Carlos, resolve fundar a Igre- pode-se e deve-se duvidar da intenja Católica Apostólica Brasileira.
ção dos ministros.
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MATÉRIA DE CAPA

ABERTURA DO MÊS MARIANO DA ARQUIDIOCESE
Divulgado no Jornal Testemunho de Fé: Edição de 21 a 27 de Maio de 2017		

N

o dia 6 de maio, o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, presidiu a missa “O Rio Celebra”,
com transmissão para todo o Brasil pela RedeVida de Televisão, Rádio Catedral FM e WebTV Redentor, abrindo
oficialmente o Mês Mariano na arquidiocese. “Abrimos oficialmente o mês de maio na Basílica Santuário de Nossa
Senhora da Penha, louvando a Deus por nossa caminhada no tempo pascal”, disse o arcebispo no início da celebração.
A celebração eucarística foi concelebrada pelo reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, padre Thiago Sardinha, pelos vigários episcopais dos vicariatos Norte, Leopoldina e Suburbano, padres Aldo Santos,
Alberto Gonzaga e Nivaldo Alves, respectivamente, e diversos sacerdotes. Na ocasião, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida seguiu em procissão, numa redoma, pelos 382 degraus da escadaria principal da basílica.
Durante a homilia, o arcebispo destacou a importância de todo cristão continuar vivendo a mesma fé e ter
a mesma confiança que o apóstolo Pedro tinha em Jesus Cristo. Para Dom Orani, todo católico é chamado
a viver a fé petrina, continuando a caminhada enquanto Igreja e, consequentemente, seguir semeando a Palavra
de Deus, na certeza de que a Igreja continua a missão de Jesus. “A missão da Igreja em saída, que somos chamados
a viver, está inserida dentro do contexto das comemorações deste mês e deste Ano Mariano. Somos convidados,
em meio a tantas circunstâncias, a viver a fé, a fazer o bem, a ponto de configurar-se a Cristo, que quer a salvação
de todos”, afirmou.
Definindo a figura de Nossa Senhora, Cardeal Tempesta afirmou: “Maria é o nosso maior exemplo! Maria é o
grande sinal colocado no horizonte da nossa vida, que nos mostra primeiro a fazer a vontade de Deus, a dizer ‘sim’
ao plano de amor para as nossas vidas. Diante de tantos sinais vemos a preocupação de Maria ainda hoje para com
o povo de Deus. Ela continua intervindo e intercedendo por todos nós e por nossas necessidades. Através de Maria
somos chamamos a viver a unidade e a comunhão como aqueles que se alimentam do mesmo pão da vida que é
Jesus Cristo”, concluiu o arcebispo.
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Lançamento do CD de Nossa Senhora da Penha
Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 5 h

No dia 02 de Julho, teremos o lançamento do novo CD devocional a Nossa Senhora da Penha.
O CD traz canções regravadas e orações dedicadas à Mãe da Penha. Tudo isso na voz do
Reitor da nossa Basílica, Pe. Thiago Sardinha.

Festa Julina da Basílica

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 4 h

Nosso arraiá se aproxima e, nesse ano, teremos dois finais de semana de festa!
Brincadeiras para as crianças, barracas com comidas típicas, apresentações de Quadrilhas
Juninas, Música Ao Vivo com Sertanejo Universitário e muito mais!
Dias 8, 9, 15 e 16 de Julho. Sempre das 16h às 21h

Encontro de Samba de Raiz

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

Vem aí o 1º Encontro de cantores e compositores de Samba de Raiz na quadra do Colégio
Nossa Senhora da Penha!
Dia 19 de Agosto, das 12h às 18h.
Venda de almoço e petiscos no local.
Cardápio: Churrasco - Valor: R$ 15,00

Dia dos Coroinhas

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

Convidamos a todos os Coroinhas e Cerimoniários do Vicariato Leopoldina para a procissão no dia 19 de Agosto. Com saída às 8h da Paróquia Bom Jesus da Penha, em direção à
Basílica da Penha, para a Santa Missa, celebrando o padroeiro dos Coroinhas, São Tarcísio,
comemorado no dia 15 de Agosto.

Romaria à Aparecida do Norte

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 h

Nos 300 anos da Aparição de Nossa Senhora da Conceição no Rio Paraíba do Sul, participe
conosco da Romaria para seu Santuário Nacional, em Aparecida do Norte.
Dia 25 de Agosto, com saída do Pátio da Basílica às 22h.
Valor: R$ 100,00 em até 2x no cartão de crédito.
Para mais informações, procure os responsáveis na cantina no domingo ou a loja.
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FOTOS

FORMAÇÃO MARIANA NO MÊS DE MAIO

JUBILEU DE OURO DA RCC DO VICARIATO LEOPOLDINA

PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DO CRISTO REDENTOR

MISSA PASCAL DA VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA

PROCISSÃO LUMINOSA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

MISSA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CELEBRADA POR DOM ROQUE SOUZA
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1ª PENHA FANTASY NA QUADRA DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PENHA

MISSA PASCAL DOS FUNCIONÁRIOS DA VEN. IRMANDADE DE N. S. DA PENHA DE FRANÇA

FOTOS

PRIMEIRA EUCARISTIA DAS CRIANÇAS DA CATEQUESE INFANTIL

CRISMA CELEBRADA PELO VIGÁRIO EPISCOPAL PARA COMUNIDADES, DOM ROBERTO LOPES

ROMARIA DO TERÇO DOS HOMENS DA ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO COM O DIÁCONO MELQUISEDEC E SANTA MISSA PRESIDIDA POR DOM ORANI

ENCONTRO DO MMC NA BASÍLICA DA PENHA

ENCONTRO DO MMC NA BASÍLICA DA PENHA

FESTA JUNINA DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PENHA
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VISITA DO NOVO BISPO AUX. DO RIO DE JANEIRO, MONS. JUAREZ À BASÍLICA DA PENHA

IRMÃOS DA VEN. IRM. DE N. S. DA PENHA DE FRANÇA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI NO CENTRO DO RIO

CASAMENTO NA BASÍLICA DA PENHA

MAIS INFORMAÇÕES: (21) 3219-6262 OU WWW.BASILICASANTUARIOPENHARIO.ORG.BR

FOTOS: Manuel Foto & Vídeo - Tel.: 2564-1253/7891-3648 - www.manuelfotoevideo.com.br

PEREGRINAÇÃO NAS PARÓQUIAS DO RIO

Caro Padre ou Coordenador de Pastoral, você já
marcou a sua peregrinação neste Ano Mariano ao
Santuário Mariano do Rio,
na oração pelo Papa?
Entre em contato conosco!

Tel.: (21) 3212-6262
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Camisas da
FESTA DA PENHA

2017

os!
Diversos tamanh
ininas
Masculinas e Fem

A BASÍLICA
EXPEDIENTE DA BASÍLICA:

AGENDA:

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

Julho

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

02 - Gincana para a Festa Julina e Lançamento do CD dedicado a
N. S. da Penha na voz do Pe. Thiago Sardinha.
08, 09, 15 e 16 - Festa Julina da Basílica das 16h às 20h.
16 - 11 anos do Coral N. S. da Penha na missa das 7h.
20 - Missa pela Vitória na Catedral com Pe. Thiago às 12h.
24 - Formação Mariana com Pe. Thiago. Às 16h na capela.
24 a 30 - Semana da Juventude. Sempre às 19:30h nas Paróquias
da 4ª Forania do Vicariato Leopoldina.

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 na 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*
* Por ordem de chegada / ** Agendado com o secretário por telefone
TERÇO DOS HOMENS: Toda quinta-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.

Agosto
04 - Dia do Padre
05 - Missa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior de
Roma, às 8h na Basílica.
12 - Abertura da Semana da Família, às 14h na Capela.
15 a 18 - Semana da Família. Das 19:30h às 21h no Salão A.
19 - Festa dos coroinhas e cerimoniários por ocasião do padroeiro, São Tarcísio. Procissão às 8h saindo da Bom Jesus da Penha
para a missa às 9h na Capela da Basílica.
Encontro de Samba de Raiz. Das 12h às 18h na quadra do
Colégio. Almoço por R$15. Cardápio: Churrasco.
20 - Missa de 2 anos de Ordenação Sacerdotal do Pe. Jair e 7 anos
do Apostolado da Oração, às 10h na Capela.
Início da Peregrinação da imagem de N. S. da Penha nas
Paróquias do Rio de Janeiro.
25 - Romaria a Aparecida do Norte. Os ônibus sairão às 22h do
pátio da Basílica. Mais informações com a Pastoral do Turismo.

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.

