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Caros peregrinos e fiéis, “a esperança é a última que
morre” é a frase popular mais conhecida sobre o tema
‘esperança’. Entretanto, para nós cristãos a esperança
nunca 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), mesmo em
meio a tantas crises já no início deste ano.
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
dentro e fora de casa, 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 tendo corações ao alto, Deus nos mostra direções
que não conseguimos exergar pela dura vida terrena.
Recordemos, por fim, que a esperança é um dom
teologal, como a fé e a caridade, isto é, provém de Deus
em primeiro lugar e “ela não decepciona” (Rm 5,5). A vida
de oração, então, é um itinerário importante para quem
quer descobrir como esses dons são vividos e tidos como
caminhos de sabedoria, sobretudo, no novo ano que se
inicia de 2017 tendo como grande motivadora Maria, a
mestra de oração e mãe das famílias.

No dia 25/12/2016, o Papa Francisco leu a sua
mensagem Urbi et Orbi, nela vemos o antagonismo entre
a proposta do mundo e aquela apresentada pelo Menino
que nasce: a força do poder e da riqueza em oposição ao
amor. Poder da misericórdia e do perdão, que “perdoa as
culpas, reconcilia os inimigos e transforma mal em bem”.
Percebemos a grande angústia que toma o Santo
Padre, em sua fala, com relação as famílias pelo mundo –
homens, mulheres e crianças – atacadas pela fome, pela
guerra, e outras formas de agressões, em várias regiões
do mundo, não importando a causa da aflição, mas sim
o despedaçamento das famílias.
Um carinho especial pelas crianças, crianças como
aquEle que nasce num estábulo por falta de lugar que O
pudesse acolher, pois todos os lugares estavam lotados,
José e Maria ouviram muitos “NÃO”, como em muitos
corações, que hoje, também, não têm lugar para O
acolher, naqueles pequenos que hoje sofrem.
A partir deste pensamento, sendo o dia 28/12 o
dia dos Santos Mártires Inocentes, e de estarmos no
ano Arquidiocesano Mariano da Família, lembramos,
conforme vemos em página dupla do jornal Testemunho
de Fé, a vidas dos inocentes, que poderão ser martirizados,
os fetos considerados DESCARTÁVEIS como o copo e os
talheres plásticos, ou os guardanapos de papel.
Aqueles que estudam Embriologia aprendem cada
fase do crescimento, cada semana do desenvolvimento
daquele pequeno ser há um nome próprio. É interessante
perceber o “respeito” que todos têm a um micro ser, um
vírus, mas o desconhecimento que se dá a um ser cujas
células se multiplicam, mais e mais, até que quando
olhamos estamos vendo Mozart, Einstein, Picasso, o
Aleijadinho, o João da esquina, a Maria, que mora ao lado,
não importa, pois não importa o nome ou as limitações
que possuam, todos sem exceção, são – pelo nascimento,
vida e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo – elevados ao
rosto humano de Deus.
Temos direito de tirar a vida daqueles que refletem o
rosto humano de Deus?
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4 VOCÊ SABIA?
Você sabia que existem duas versões de histórias sobre a construção da escadaria da Penha?
As duas são histórias verbais. Chegou até os nossos
dias, que, no ano de 1728, a Venerável Irmandade realizou a escavação de 365 degraus diretamente no
duro granito, para assim facilitar o acesso dos fiéis. A
outra narrativa, a mais difundida e conhecida, é sobre a fé de uma devota de Nossa Senhora da Penha
conhecida por Maria Barbosa, que, desejosa de ser
mãe, pede à Virgem Mãe da Penha que lhe conceda a graça de engravidar e prometeu mandar construir uma escada até a igreja. Em 1817, deu a luz a
um menino e no ano de 1818, começa escavação
dos degraus na rocha cristalina, finalizando no ano
seguinte. Era uma escada estreita (vide fotografia).
Alguns anos mais tarde, devido ao desgaste natural
e excesso de visitantes em romaria, os degraus tornaram-se escorregadios, e por bem, a Irmandade, no
ano de 1913, efetua a reforma total da escadaria, respeitando o traçado original. Houve um alargamento
da escada e mias tarde, o acréscimo de 17 degraus.
Hoje, a escadaria da Penha possui 382 degraus.
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(08/12/1904)
Jussara Faria Cestari
Museóloga da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

EU VISITEI A BASÍLICA!
Durante os 4 domingos do Advento
de 2016, a Basílica da Penha realizou a
1ª Cantata de Advento.
Corais de paróquias do Rio de Janeiro se apresentaram na capela do Sagrado Coração de Jesus.
A Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França agradece a
presença e apresentação dos Corais:
Nossa Senhora do Loreto (Freguesia)
The Cateto (Matriz Nossa Senhora da
Glória, no Largo do Machado)
Amanhecer (Paróquia Santo
Sepulcro, em Madureira)
Catolikids e Grupo Acapella (Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em
Moneró)

FORMAÇÃO CATÓLICA 5
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A presença de Maria no Itinerário Cristão
Coube à nossa época a alegria de descobrir a presença de Maria na história da salvação e de corresponder a
isto com atitude de admiração, louvor e comunhão, em continuidade com a palavra de Deus (Lc 1,42-45,48).
É tarefa das comunidades de hoje inserir cada vez o culto a Virgem, renovar suas formas, sujeitas ao desgaste
dos tempos, purificá-lo de contaminações e dar-lhe novo vigor criador.
Como todas as relações vitais, a relação com Maria vai evoluindo com o ritmo da história, em constante fidelidade à palavra de Deus e às exigências dos homens de nosso tempo, e ainda continua manifestando impressionante eficácia em relação à vida espiritual, propiciando ajuda poderosa para o homem a caminho para a conquista
de sua plenitude (MC 57)
No itinerário do cristo, a relação com Maria se impõe como imperativo da fé (LG 67), também como elemento
de santificação e o estímulo para o compromisso e a esperança, exigindo a superação do próprio egoísmo, raiz de
todo pecado pessoal.
Além do mais, Nossa Senhora atrai os fiéis a seguirem os rastros de sua santidade, levando-os a assimilarem
as sólidas virtudes evangélicas por ela praticadas.
Finalmente, a “cheia de graça” (Lc 1, 28), provoca e estimula os cristãos a “honrarem em si mesmos o estado de
graça e a se deixarem invadir pela força transformadora do Espírito Santo.
Acolher Maria em nossa vida continua sendo, sinal de abertura ao dom de Deus, oferecido aos discípulos de
Jesus tornando cada vez mais maduro e perseverante seu amor por ele.
Diácono Gilberto Lopes
Diácono da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

EU ALCANCEI A GRAÇA!

Por: Patrícia Costa
Grupo de Oração da Basílica Santuário
de N. S. da Penha de França

Elizabeth Arruda é moradora da Penha Circular, Cristã Católica, frequentadora da missa pela vitória na Basílica da Penha. Há alguns meses atrás, sentiu dores abdominais muito fortes, procurou
um médico, foi medicada, porém as dores insistiram e após uma ultrassonografia foi constatado um cálculo renal de quatro milímetros.
Seguiu obedecendo com a prescrição medica com a esperança da
pedra ser expelida. As dores não demoraram a voltar e, ao retornar
ao médico, o resultado de mais uma ultrassonografia constatou que
o cálculo renal havia aumentado para oito milímetros e veio a noticia
de uma provável cirurgia, pois não teria chances de ser expelido. Um
novo exame foi solicitado.
Após esse resultado no mês de julho, Elizabeth fez uma ressonância abdominal e foi a missa pela vitoria, dobrou seus joelhos,
pediu a intercessão de N. S. da Penha e de Cristo Jesus, para que as
palavras que saíssem da boca do médico fossem: “Não estou vendo
nada no seu exame!”
Voltando ao médico, o pedido dela foi atendido. Ela o indagou,
perguntando se era por falta de nitidez no exame, porém, o mesmo
disse que estava em perfeita qualidade e que ela estava curada! Muito emocionada por ter sido atendida pela oração e intercessão de N.
S. da Penha, Elizabeth disse ao médico: “Foi Deus quem me curou!”

6 Tema Social
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Educação financeira: como poupar em tempos de crise?
Todo ser humano preocupa-se com dinheiro. O dinheiro não é tudo na vida, mas é claro que sem ele, algumas dimensões da vida humana, perdem seu equilíbrio. Entretanto, o dinheiro é necessário. Mas é verdade que não
basta ter dinheiro na mão ou no banco. é preciso saber lidar com ele, sobretudo em tempo de crise. É preciso cuidar
bem do dinheiro. Só assim é possível resolver necessidades imediatas, realizar planos futuros e enfrentar imprevistos. Cuidar bem do dinheiro é o único segredo para realizar os planos que temos uma vida sustentável. Para tal,
faz-se necessário dedicar tempo para fazer equacionar maneiras de como pode ser bem utilizado o dinheiro e ainda
que se trate de sobras. Na vida, tudo melhor quando se planeja. Poupar dinheiro em tempo de crise, implicaantes
de tudo repensar gastos mediante as seguintes questões:
De que modo gastamos nosso dinheiro? Porque gastamos e para quê gastamos? Quando devemos gastar?
Essas questões permitirão a enxergar o modo como gastamos o nosso dinheiro e cogitar em novas perspectivas de
gastos, de modo a gastar um pouco menos e com coisas necessárias. Lembrandoque a cada centavo que se vai por
qualquer motivo, faz grande diferença na receita.
Portanto, na crise, é urgente organizar as contas e evitar desperdícios; Eliminar gastos supérfluos; Fazer sobrar dinheiro; Eliminar dívidas e juros; Gastar com prudência e manter-se sem dívidas; investir corretamente.
Mas para isso, não é necessário que seja apenas em tempo de crise. Mas sim saber usar o dinheiro com cuidado. Poupar deveria ser incentivado as crianças pelos pais e orientados pelos professores. Desta forma teríamos
mulheres e homens com uma vida financeira saudável, independente do seu nível financeiro.

Cleonice Menezes
Pascom da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

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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2017: ANO MARIANO E DAS FAMÍLIAS
“Na imagem de Nossa Senhora Aparecida “há algo de perene para se aprender”.
“Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe”
(Papa Francisco)
Para celebrar os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba do Sul, a CNBB instituiu o Ano Nacional Mariano, que se iniciou no dia 12 de Outubro de 2016 e terminará em 12 de Outubro de 2017.
A celebração dos 300 anos é uma grande ação de graças. Todas as dioceses do Brasil, desde 2014, se preparam,
recebendo a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que percorre vários locais, lembrando aos
pobres e abandonados que eles são os prediletos do coração misericordioso de Deus.
Essa festa nos faz lembrar a devotada presença de Nossa Senhora na vida da Igreja, na vida do povo brasileiro e na
vida de cada um de nós. Sempre fiel a Deus, a Virgem cuida de nós; até por aqueles que não lhe amam e a respeitam, chegando mesmo a desrespeita-la! Foi esta maternidade tão amorosa, inesgotável e providente que o povo
brasileiro experimentou quando a imagem enegrecida da Imaculada apareceu nas redes dos pescadores. É esta
maternidade que nós experimentamos continuamente em nossa vida. Quem de nós não tem uma história para
contar a respeito da presença da Virgem no nosso caminho?
Com esta Solenidade inicia-se o Ano Santo Mariano, e em nossa Arquidiocese, iniciamos o Ano Santo Mariano e o
Ano Santo das Famílias, com foco vocacional. O 12º Plano Arquidiocesano de Pastoral, mais conhecido como Plano
Pastoral de Conjunto (PPC), buscou como referência oficial para o tema família o documento resultante do Sínodo
da Família, em 2015, a Exortação Apostólica Amoris Laetitia. O tema a ser trabalhado nesta primeira fase do PPC
será “Maria, mãe das famílias”. O Cardeal Arcebispo, Dom Orani João Tempesta, responsável pela implantação do
plano, destacou: “Não se trata, de celebrar o Ano Mariano ao lado do tema família, mas de celebrar o Ano Mariano
com o enfoque familiar. Várias são as formas de celebrar a Virgem Maria. Nossa arquidiocese, no entanto, optou por
celebrá-la dando destaque à realidade familiar, como nos indicou o Papa Francisco na Exortação Amoris Laetitia”,
explicou.
Com muito amor e entusiasmo vamos celebrar este Ano especial! Peçamos a Mãe que nos ajude a seguir e amar
Jesus! Hoje, ela nos diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. Que Maria nos ensine o caminho da esperança, que nos
leve até Jesus.

Dayanne de Menezes
Pascom da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França
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1º Casamento Comunitário na Basílica Santuário da Penha 					

Aniversário da Pastoral da Caridade Social

Novos irmãos para a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França

		

Entrega dos certificados e carteirinhas aos novos Ministros do Acolhimento

		

Aniversário da Pastoral da Liturgia

Aniversário do Ministério da Visitação

		 FOTOS 9

NOSSA REVISTA - JAN/FEV

2

2

2

2

			

Visita do Coral Sodalício à Basílica					

4

Pe. Thiago junto ao ex-jogador Nunes em visita à Basílica

4

Fechamento da Porta Santa da Basílica no encerramento do Ano Santo da Misericórdia

3

3

Festa de Natal das famílias assistidas pela Pastoral da Caridade Social da Basílica

3

Novovinda
presépio
da Basílica
do Galo
Basílica
4 encerramento, coroação da imagemMissa
Encerramento da Festa da Penha - Chegada da procissão
da Paróquia
Bom Jesus, missa			
de
e o passar
dona
manto
de Nossa Senhora sobre os fiéis.
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BASÍLICA SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA: 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
Vice. Angélica de Almeida A. da Silva
Encontros 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.

Janeiro

AGENDA:

22 - Inauguração do Oratório de Nossa Senhora Aparecida por
ocasião dos 300 anos de sua aparição, ás 15h.
Missa da nova mesa deliberativa da Irmandade e ano compromissal 2017/2019 às 16h na Basílica.
29 - Formação Mariana com o Pe. Thiago Sardinha em dois horários alternativos, 9h ou 15h.

Fevereiro
03 - Bênção da Garganta, na missa das 8h.
11 - Missa com unção dos enfermos às 8h.
19 - 2ª Penha Folia, das 12h às 18h, no Colégio Nossa Senhora da
Penha. Entrada por apenas R$5,00. Com o Bloco Carnavalesco
“Vai Barrar? Nunca!“, o grupo Petizes da Penha e a Banda Alegria
do Céu. Venda de bebidas e petiscos durante toda a tarde.
26, 27 e 28 - Retiro Rio de Água Viva no Centro de Convenções
Sulamérica.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias de 7h às 17h.
- Camisas da Festa da Penha
- Camisas Ágape
- Abadás do Bloco do Sardinha 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.

