Peregrinação da Imagem de
Nossa Senhora da Penha.
Confira as datas e os locais.
Influenza A e Gripe H1N1:
Entenda sobre e saiba as
formas de prevenção.

Maria, Mãe de Misericórdia, nos acolhe em
seu Santuário na Penha, local de Porta Santa
Matéria de Capa

A Voz do Reitor

A Igreja no mundo

Caros peregrinos e fiéis do Santuário da Penha,
Estive como peregrino no Santuário de Fátima, Portugal, exatamente no centenário da aparição do
Anjo da Paz (Anjo de Portugal, em 1916). Que renovação da fé em Jesus Cristo por intercessão de sua Mãe!
Pude testemunhar mais de 180 mil peregrinos na procissão das velas e na missa solene do ‘adeus’ num clima
de piedade, fé e emoção. E, todo esse clima, era manifestado por um espírito filial que sentimosna relação
de Maria como mãe de toda a humanidade, sobretudo,
sendo mãe de misericórdia.
A vidente pastorinha Lúcia recebia vários pedidos para serem levados à Virgem Maria na Cova da
Iria. Lúcia recordou a cena de quando Jesus passou entre o povo sofrido, que a Ele pedia por diversas curas.
Daí concluiu o quanto até os dias de hoje essa realidade
ainda perpassa e de que precisava ser uma ponte entre
esse povo e Jesus, por meio de sua Mãe.
Maria, ao ouvir as preces dos pastorinhos, disse que curaria a uns e a outros não. Na verdade, não
depende dela curar, pois quem cura é o seu Filho por
intermédio da vontade do Pai, na força do Espírito Santo. Por isso, Maria foi clara e direta em não prometer o
que não pode. Sabe de seus limites como mãe, sabe que
não é ‘deusa’. Mas esse seu limite já é tudo, como nossas
mães, ao manifestarem até quanto podem o seu amor
materno. Isso já é grande coisa na vida, pois consola.
Enfim, é ser mãe de misericórdia. Por isso bradamos:
“Salve Rainha, mãe de misericórdia!”
Pe. Thiago Sardinha de Jesus
Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha de França
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JMJ Cracóvia 2016
Estamos nos aproximando da JMJ na Polônia, dos dias
25 a 31 de julho. O Papa Francisco também está se
preparando, e por isso, em encontro com o presidente
daquele país acertou que quando lá estiver, visitará o
Santuário de Nossa Senhora de Czestochowa e as ruínas do campo de concentração de Auschwitz, um dos
principais campos de extermínio dos nossos irmãos judeus. Por sua vez, os símbolos da JMJ já estão na última
etapa de peregrinação na Polônia.

Olimpíadas no Rio

A Arquidiocese do Rio de Janeiro foi escolhida
pelo Comitê Olímpico para organizar o centro inter-religioso da Vila dos Atletas, que também vai receber
os atletas paralímpicos, em setembro. O Comitê Paralímpico italiano escolheu como sede do centro cultural
do país, durante os jogos Paraolímpicos, deste ano, a
Paróquia Imaculada Conceição, situada no Recreio dos
Bandeirantes.

Campanha da Fraternidade 2017

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) lançou um concurso para o hino da Campanha
da Fraternidade 2017. O processo seletivo será realizado num único edital, letra e música, simultaneamente,
podendo haver parceria entre letristas e músicos. Com
base no tema da CF 2017 “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida” e no lema “Cultivar e guardar a
criação”.
Pe. Jair de Freitas Guimarães
Vicereitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha de França
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Antiga Cátedra do Santuário

átedra ou Cadeira Episcopal é uma peça de mobiliário religioso utilizado por um bispo ou outra
autoridade que mereça distinção. A cadeira pode ser apresentada sem ou com um baldaquino, um
tipo de dossel com cortinas de pano para embelezamento.
O Museu da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França tem em seu acervo uma Cátedra em jacarandá com espaldar alto, em couro lavrado com motivos náuticos e brasão de armas de Portugal
coroado, ostentando a figura do grande navegador português Vasco da Gama ao centro.
							
O belíssimo móvel é datado de 1898 e é obra do artista
						
português Manoel Ferreira Tunes (1850-1907). O artista,
						
importante entalhador, deixou deslumbrantes obras espalha						
das pela cidade do Rio de Janeiro como o púlpito do Santuá						
rio, as portas do Centro Cultural da Justiça Federal, 		
				
		
Superintendência Regional do IPHAN entre outros.
							
Venha conhecer um pouco da história do Santuário da
						
Penha visitando o Museu da Venerável Irmandade de N.
						
Senhora da Penha de França e a Sala dos Milagres que fun						
cionam todos os domingos das 08h às 12h.
						
						

		

Informações: (21) 3219-6262 Ramal: 200
museu@santuariopenhario.org.br
Jussara Cestari
Museóloga do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

Projeto Carmem Miranda da
Clínica da Família da Penha com
a Tocha dos Jogos Cariocas.

No dia 22 de Maio, a Equipe de
Nossa Senhora, fez a sua peregrinação para passar na Porta
Santa do Santuário, por ocasião
do Ano da Misericórdia.

A

Novo documento do Papa sobre a família

mados leitores, nesta
edição trazemos para
reflexão o primeiro capítulo (À Luz
da Palavra) da Exortação Atpostólica Amoris Laetitia (o amor na
família), incentivo para que todos
leiam este maravilhoso documento:
A Bíblia aparece cheia de
famílias, gerações, histórias de
amor e de crises familiares, desde
as primeiras páginas onde entra em
cena a família de Adão e Eva, até às
últimas páginas onde aparecem as
núpcias da Esposa e do Cordeiro.
As duas casas de que fala Jesus, construídas ora sobre a rocha ora sobre
a areia, representam muitas situações familiares, criadas pela liberdade de quantos habitam nelas,
Guiados pelo Salmo 128/127,
entremos numa das casas anunciadas
por Jesus:
TU E TUA ESPOSA
No centro do salmo, encontramos o casal formado pelo pai e
a mãe com toda a sua história de
amor. Neles se realiza aquele desígnio primordial que o próprio Cristo
evoca com decisão.
A capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por
onde se desenrola a história da salvação. Sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem
para descobrir e descrever o mistério de Deus.
Como exclamará a mulher
do Cântico dos Cânticos, numa confissão estupenda de amor e doação
na reciprocidade, «o meu amado é
para mim e eu para ele (...). Eu sou
para o meu amado e o meu amado
é para mim». Adão, que é também
o homem de todos os tempos e de

todas as regiões do nosso planeta,
O idílio, que o Salmo 128 aprejuntamente com a sua esposa dá ori- senta, não nega uma amarga realigem a uma nova família.
dade que marca toda a Sagrada Escritura: é a presença do sofrimento.
OS TEUS FILHOS COMO
A Palavra de Deus é testeREBENTOS DE OLIVEIRA
munha constante desta dimensão
Dentro da casa onde o ho- obscura que assoma já nos primórmem e a sua esposa estão sentados dios, quando, com o pecado, a reà mesa, aparecem os filhos que os lação de amor e pureza entre o hoacompanham «como rebentos de mem e a mulher se transforma num
oliveira», isto é, cheios de energia e domínio.
vitalidade. Se os pais são como que
É um rasto de sofrimento e
os alicerces da casa, os filhos consti- sangue que atravessa muitas páginas
tuem as «pedras vivas» da família.
da Bíblia, a começar pela violência
A presença dos filhos é um fratricida de Caim contra Abel e dos
sinal de plenitude da família na con- vários litígios entre os filhos e entre
tinuidade da mesma história de sal- as esposas dos patriarcas Abraão,
vação, de geração em geração.
Isaac e Jacob.
A Bíblia considera a família
O próprio Jesus nasce numa
também como o local da cateque- família modesta, que à pressa tem
se dos filhos. Por isso, a família é de fugir para uma terra estrangeira.
o lugar onde os pais se tornam os Entra na casa de Pedro, onde a sua
primeiros mestres da fé para seus fi- sogra está doente, deixa-se envolver
lhos. É uma tarefa «artesanal», pes- no drama da morte na casa de Jairo,
soa a pessoa.
conhece as ansiedades e as tensões
Os pais têm o dever de cum- das famílias.
prir, com seriedade, a sua missão
educativa, como ensinam frequentemente os sábios da Bíblia. Os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento «honra o teu pai
e a tua mãe.
O Evangelho lembra-nos
também que os filhos não são uma
propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida.
Jesus se apresenta como modelo de
obediência a seus pais terrenos, submetendo-se a eles, mas Ele próprio,
aos doze anos, responde a Maria e a
José que tem uma missão a realizar
para além da sua família histórica.
Gilberto Lopes
Diácono do Santuário de
UM RASTRO DE
Nossa Senhora da Penha de França
SOFRIMENTO E SANGUE

Retiro dos Coroinhas e Cerimoniários do Vicariato Leopoldina.
Peregrinação Arquidiocesana do Terço dos Homens e Pastoral da Caridade Social.
Abertura do Mês de Maio, Mês de Maria, com o Cardeal Dom Orani.
Adoração na Igreja de Santana com o Colégio N. S. da Penha.
Festa do Dia das Mães das famílias assistidas pela Pastoral da Caridade Social.
13 de Maio, dia de Nossa Senhora de Fátima.

1ª Comunhão de 4 jovens do Santuário.
Crisma dos Jovens do Santuário na Catedral do Rio de Janeiro.
Corpus Christi.
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Maria, Mãe de Misericórdia!

a história da salvação
da humanidade, que
começa com a criação do mundo,
Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja
e nossa Mãe desempenha um papel
fundamental. Ela sempre esteve no
projeto de Deus desde quando os
nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. O que nos leva a meditação hoje é o seu coração misericordioso de mãe pela humanidade
nesse caminho salvífico.
A misericórdia, originariamente, do latim -miseris, cor e dare
- significa “dar coração aos que que
são vítimas da miséria”. Por vários
motivos a humanidade tem sentido
necessidade de compaixão: pela

fome, pelas guerra, pelas doenças,
pelas calamidades naturais. No entanto, a maior miséria do ser humano é o pecado.
Esse pecado que ganha cada
vez mais campo com a fúria do mal:
“Este então, furioso, desfechou um
ataque contra o resto dos filhos da
mulher, os que obedecem à palavra
de Deus e confessam e provam que
pertencem a Jesus Cristo” (Apocalipse 12, 7).
O papa Francisco, em uma
de suas homilias, mais especificamente na abertura da porta Santa
em Roma pronunciou: “o Filho de
Deus que se encarnou para nossa
salvação, deu-nos a sua Mãe, que se

fez peregrina conosco, sem jamais
nos deixar sozinhos no caminho da
nossa vida, especialmente nos momentos de aflição.
Como nosso auxílio e socorro, Maria é a mãe misericordiosa
que se compadece principalmente
pela miséria do pecado. Para tal, o
Santuário da Mãe da Penha é uma
das Portas Santas para se obter a
indulgência plenária (remissão das
penas temporais dos pecados) até o
dia 20 de novembro.
Cleonice Menezes
Pascom do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França
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Influenza A / Gripe H1N1

os últimos meses, além das doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, ouvimos falar
do “retorno” de um vírus que afetou
a população mundial entre os anos
de 2009 e 2010: o H1N1, também
chamado de Influenza A ou, ainda,
de gripe suína. Durante os referidos
anos, foram quase nove mil óbitos
em decorrência do H1N1.
De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a
Influenza A/H1N1 é um vírus que
pode afetar o sistema respiratório
provocando gripe e, em alguns casos, síndrome respiratória aguda
grave. Ele é consequência da combinação de segmentos genéticos do
vírus humano da gripe, do vírus da
gripe aviária e do vírus da gripe
suína, que infectaram porcos simultaneamente.

Os sintomas da gripe H1N1
são parecidos com o da gripe humana comum, como tosse, garganta
inflama da, congestão nasal, dores
no corpo, dor de cabeça, calafrios,
fadiga, podendo causar piora de
doenças crônicas já presentes. No
entanto, a febre característica da
gripe H1N1 é súbita de 39 graus ou
mais. Alguns pacientes apresentam
diarreia, náusea e vômitos. Na dúvida, é recomendado que se procure
um posto de saúde.
A transmissão do H1N1 ocorre do mesmo modo da gripe comum, através de tosses e espirros
de pessoas infectadas pelo vírus. A
contaminação também pode ocorrer através do contato com objetos
infectados, com o posterior toque
na boca ou no nariz. Por isso, recomenda-se que o doente fique em re-

pouso, evitando o máximo possível
de contato com outras pessoas, para
que se evite a transmissão do vírus.
No que se refere à prevenção,
é preciso manter sempre alguns hábitos básicos de higiene, isto é, lavar
as mãos com frequência, não compartilhar objetos de uso pessoal,
manter os ambientes limpos e ventilados, evitar contato com pessoas
gripadas. Ao tossir e espirrar, é importante cobrir o rosto com a parte
interna entre o braço e o antebraço.
Desse modo, você evita que suas
mãos fiquem infectadas, podendo
contaminar objetos.
Faça a sua parte!
Fabíola Lima
Pascom do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA: PASTORAIS, MOVIMENTOS E EQUIPES
VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA
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
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
OBRA DAS VOCAÇÕES SARCEDOTAIS (OVS)
Coord. Sônia Maria Merino da Silva
Encontros 1ª quinta feira às 15h
EQUIPE DE COZINHA
Coord. Suely Patrocínio Carvalho
Vice: Jorge Carvalho.

MINISTÉRIO DO ACOLHIMENTO (MIAC)
Coord. Marly Pinheiro Toledo Silva
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)
TERÇO DOS HOMENS
Coord. João Gonzaga Oliveira
Encontros 4ª feira ás 19:30h
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

GRUPO DE ORAÇÃO “MARIA DO SIM”
Coord. José Luciano F. do Nascimento
Encontros 4ª feira às 19:30h
PASTORAL DOS COROINHAS E
CERIMONIÁRIOS
Casal Assistente:
Andréia Bettero dos Santo e Maciel Pedro
dos Santos
Encontros aos domingos 8:30h
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 N. S. DA PENHA DE FRANÇA
12 Damas que a cada ano oferecem um manto novo (A Nossa Senhora da Penha).

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

CORAL LOUVANDO A MARIA
Coord. João Paulo Cabral de Oliveira
Encontros aos domingos 8:30h

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

PASTORAL DO TURISMO
Coord. Adelson Gomes de Andrade

DEVOÇÃO DAS 1.000 AVES MARIAS
Coord. Noemen Camila Carvalho
Encontros 1ª segunda feira às 9h

EXPEDIENTE DO SANTUÁRIO:

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Coord. Bernardo Ribeiro Ferreira

AGENDA:

O SANTUÁRIO PERMANECE ABERTO 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.

09 – 1º Dia da Festa Julina no Pátio do Santuário, às 16h.
10 – 2º Dia da Festa Julina, antecedida da Missa às 15h.
16 – Festa Julina no Colégio, às 14h.
17 – 10 Anos do Coral Amigos de N. S. da Penha e 4 anos do
Coral Louvando a Maria, às 07h e 08:30h no Santuário.

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).
CONFISSÕES
Toda segunda-feira de 9h às 11:30h (por ordem de chegada)
Toda quarta-feira de 19h às 21h (por ordem de chegada)
Toda quinta-feira de 9h às 11:30h**
Todo sábado de 11h à 11:40h (por ordem de chegada)
** agendando 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.

Agosto:
05 – Missa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior de
Roma, às 08h no Santuário.
06 – Reunião com a Liturgia para a Festa da Penha, às 9h.
13 – Reunião com a Acolhida para a Festa da Penha, às 9h.
14 – Missa de 1 ano de Ordenação Sacerdotal do Pe. Jair, às 10h.
20 – Semana da Família a nível de Vicariato, às 14h na Capela.
21 – 6 anos do Apostolado da Oração, às 10h na Capela.
Almoço Comunitário: Angu à Baiana, às 11:30h.
16 anos de Equipe de Peregrinação.
Reunião com as Bandas para a Festa da Penha, às 14:30h.
26 – Peregrinação ao Santuário de N. S. Aparecida, às 22h.
28 – 17 anos da iniciação Cristã e 16 anos da Pastoral do Turismo, às 10h na Capela.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias de 7h às 17h.

