Festa da Penha 2017

Editorial

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

Caros benfeitores da Basílica da Penha,
Chegamos ao fim do Ano Nacional Mariano e queremos viver nossa
vida igual foi de Maria como fruto maior de tal Ano temático que se findou.
E, aqui destaco como melhor fruto de devoção à Maria, a humildade. São
Francisco de Sales escreve a Sta. Joana de Chantal nos seguintes termos,
nos confirmando isso:
De todas as virtudes é a humildade o fundamento e a guarda. Sem humildade, não há virtude que possa existir numa
alma. Possua embora todas as virtudes, fugiriam todas ao
lhe fugir a humildade.
Maria viveu mergulhada nessa virtude, pois se deixou perceber além
de seu “mundo”, isto é, soube olhar a realidade do seu próximo, como aconteceu nas Bodas de Caná, ao ver a necessidade daquele casal. Ao ajudar
esse casal, ao visitar sua prima Isabel, ao lado dos Apóstolos no Cenáculo,
Maria não se isola, não vive num egoísmo de uma vida religiosa em que,
com todo privilégio pelos méritos de Cristo, não se aproveitou para ser servida mas para servir, igualmente como viveu seu Filho, fazendo assim a
vontade de Deus plenamente.
Diante desse grande exemplo da humildade, Maria é a Nova Eva, que
nos ensina o caminho de nos colocar no nosso lugar, como dependentes
de Deus e duns e doutros, que nos eleva para valores edificantes e de vida
plena. Aí não há competição maldosa que fermenta as desgraças da desunião e narcisismo.
Depois do Ano Mariano, os frutos dele permanecerão resplandecentes em nossas ações, mudadas para o jeito de Maria, jeito humilde, pelo
qual o próprio Deus se sentiu atraído e se aproxima cada vez mais de todo
homem e mulher que, de boa vontade, buscam a unidade de todo ser humano, missão primordial da Igreja como sacramento de salvação, e, por
isso, em Maria e em nós, podemos dizer o que Deus realmente faz de maravilhas com o sim de nossas boas obras de amor.

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

Tel.: (21) 3212-6262
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VOCÊ SABIA?

ACRÉSCIMO DO BATISTÉRIO
Jussara Faria Cestari

Museóloga da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Com intuito de prover melhor acolhimento aos fiéis e visitantes, a Venerável Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França propõem em 1870 a derrubada da pequena ermida e rebaixamento da rocha
para construção do novo templo. Desde essa época, as reformas não findaram, a igreja passou por vários
acréscimos dentre eles, a construção em 1921 da sala do capelão e do novo batistério, e como podemos
observar na fotografia de 1906 quando o Colégio Salesiano de Santa Rosa veio nos visitar.

(2017)

EU ALCANCEI A GRAÇA!
Por: Rayane Praxedes

para saber que sozinha, sem o
Espírito Santo não conseguiria e foi
Nosso testemunho é para hon- quando nosso casamento estava por
ra e glória do senhor Jesus Cristo. um fio, que parecia que tudo se acaMeu nome é Maria José sou casado
a 34 anos com Luciano, temos dois
filhos e a uma neta. Conseguimos
vencer todas as barreiras juntos com
Jesus e Maria e tudo começou no GO
Maria do Sim, quando fui convidado
a conhecer Jesus há onze anos. Nós
vivíamos na farra, tudo era motivo
de festas e com isso tínhamos muitos amigos e parentes por perto,
casa cheia, comes e bebês e tudo
era motivo para se comemorar, bebíamos muito e depois vinham as
consequências, brigas e discussões
mesmo na frente das crianças. Passei
vinte e quatro anos querendo que
meu marido mudasse, mas demorou (Maria José e Luciano, membros do GO Maria do Sim)
Grupo de Oração Maria do Sim da Basílica Santuário da Penha de França
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bando, indo tudo por água baixo que
de reconheci que eu não conseguiria viver sem a família que Deus me
deu, depois de muita luta a vitória
chegou com o chamado do Senhor
Jesus e o meu Sim e do meu esposo! Tudo mudou para melhor, a nossa família voltou a sorrir os milagres
vieram com abundância, só temos a
agradecer a Deus e a Nossa Senhora
por todas as transformações. Somos
felizes servindo ao Senhor e participando do GO Maria do Sim. Obrigada Jesus, Nossa Senhora da Penha,
Anjos e Santos, pela nossa conversão e a volta para casa de Deus e a
presença de Jesus em nossos corações, que antes era voltado para as
coisas mundanas.

FORMAÇÃO CATÓLICA

OS FIÉIS LEIGOS NA IGREJA
Pe. Jair de Freitas Guimarães

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

“Porque o Reino dos Céus é semelhante a um pai de família que
saiu de manhã cedo para contratar
trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para vinha.” (Mt 20, 1-2)
O Espírito de Deus, Que caminha junto da Igreja, suscita cada
vez mais a participação do fiel leigo
conduzindo a um novo estilo de colaboração entre estes e sacerdotes
e religiosos; “a participação ativa na
Liturgia, no anúncio da Palavra de
Deus e na catequese; a multiplicidade de serviços e de tarefas confiadas
aos fiéis leigos e por eles assumidas;
o radioso florescimento de grupos,

associações e movimentos de espiritualidade e de empenho laicais; a
participação cada vez maior e significativa das mulheres na vida da
Igreja, e o progresso da sociedade.
(Christifideles laici)
Dois pontos podem questionar a caminhada dos fiéis leigos na
Igreja: o primeiro, quando a participação os leva a caminhar em grande parte de suas vidas nos serviços
eclesiais, em detrimento daquela
que os leva à sua vocação primeira
que é junto ao mundo profissional,
social, econômico, cultural e político;
segundo ponto, o desejo intenso de
legitimar a indevida separação entre
a fé e a vida, entre apoiar o Evangelho e a atuação real e concreta nas
mais variadas realidades temporais
e terrenas.
Devemos nos lembrar de que
durante a celebração do Sacramento do Batismo são chamados a ser sal
da terra e luz do mundo, da mesma
forma são chamados a serem discí-

pulos missionários, aprender da fonte viva, que é a Igreja, e sair em Missão.
A partir do parágrafo acima
precisamos notar que o leigo é de
forma especial chamado a ser sal
da terra e luz do mundo, sendo discípulo missionário no seu círculo de
participação, como trabalho, clube
e demais locais em que frequente, e
de forma muito especial no seio de
suas famílias.
Enfim, o fiel leigo é chamado a
viver a santidade no meio do mundo, lutando contra os diversos apelos deste mesmo mundo, desta forma iniciar a construção, o Reino dos
Céus ainda aqui, pois é necessário
que a videira frutifique e dê bons frutos, não importe a hora que chegue
nas terras, todos devem trabalhar de
maneira unida, para que possam receber o denário prometido.

TEMA SOCIAL

CÁLCULO DO NOVO IPTU NO RIO DE JANEIRO
Fabíola Lima

Os imóveis comerciais, cuja cobrança de IPTU não ultrapassar R$
Entenda como deve ser o Cál- 5.000,00 tem desconto de R$ 600,00.
culo do Novo IPTU no Município do Já para as unidades residenciais, os
Rio de Janeiro:
descontos são:
Com a modificação das regras
de cobrança do IPTU, pela lei municipal 6250/17, imóveis que eram considerados isentos, passarão a pagar
o imposto, já a partir de 2018. Mas
como será realizada a cobrança do
IPTU? Deve-se multiplicar o valor venal do imóvel pela alíquota devida.
Após, subtrai-se, desse valor, os descontos previstos pela lei. As alíquotas devidas, são de 1%, para imóveis
residenciais; 2,5% para imóveis coNa circunstância do valor venal
merciais; e 3%, para imóveis territoda
unidade
residencial não exceder
riais.
55 mil reais, o imóvel estará isento
da cobrança de IPTU.
PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Pessoa com mais de 60 anos, aposentada ou pensionista, com renda
mansal total de até 3 salários mínimos, titular exclusivo de um único
imóvel, utilizado para sua residência,
com até 80m², também está isenta
do pagamento de IPTU. Da mesma
forma, imóvel de propriedade de
pessoa com deficiência, que, por
esta razão, receba benefício de qualquer Instituto de Previdência, com
renda mensal total de até 3 salários
mínimos e titular de um único imóvel, utilizado para sua residência e
com área de até 80m².
Por fim, é possível recorrer ao
Judiciário, caso você entenda que a
cobrança do tributo está sendo abusiva.
Nossa Revista - NOV-DEZ 2017

FESTA DA PENHA

Basílica Santuário da Penha Rio
Página

Mensagens

Basílica
Notificações

Informações

Página Inicial

20+

Ferramentas de publicação		

Configurações

Ajuda

Formação Mariana

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

Como de costume em todo último sábado do mês, teremos Formação Mariana com o Pe.
Thiago Sardinha. Sempre às 16h na Capela.
25/11 - Tema: “O que se espera do Ano do Laicato em 2018?“

Cantata de Natal

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 h

Diferente do último ano, que tivemos em todos os domingos do que antecedem o Natal uma
cantata, em 2017 teremos a apresentação da Cantata de Natal com o Coral Nossa Senhora
da Penha apenas em um domingo: 17 de dezembro, ao final da missa das 16h na Basílica.

Excursões

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 11 h

Parque Aquático Aldeia das Águas - Dia 27/01 - R$ 110,00 - Crianças até 5 anos, no colo, não
pagam! Saída da Basílica às 6h. Parcelado em até 2x no cartão de crédito.
Sítio Jonosake - Dia 17/03 - De 5 à 12 anos, R$ 125,00 - De 13 anos em diante, R$ 165,00 Crianças até 4 anos, no colo, não pagam! Parcelado em até 3x no cartão de crédito.
Mais informações: (21) 3219-6262

Confissões / Missas de Fim de ano
Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 13 h

Confissões: 21/12 (Quinta) - Paróquia Bom Jesus da Penha, a partir das 19:00h com vários padres.
4º Domingo do Advento: 24/12 - Missas 7h, 8:30h e 10h.
Missa do Galo: 24/12 - 19:30h na Basílica. / Missa de Natal: 25/12 - 10h e 16h na Basílica.
Dia da Sagrada Família: 31/12 - Missas 7h, 8:30h e 10h.
Missa de Santa Maria, Mãe de Deus: 01/01 - 10h e 16h na Basílica.

Oração pelo Papa

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 16 h

A pedido do próprio Papa, a Arquidiocese do Rio assumiu o compromisso junto com a Basílica Santuário da Penha de sempre aos sábados, das 11h às 12h. Temos um livreto para
esse momento que contém a oração do terço, a ladainha de Nossa Senhora, a bênção com o
Santíssimo Sacramento, a oração do Angelus e a bênção dos objetos religiosos. A partir das
11:45, a Rádio Catedral FM 106,7 transmite ao vivo.
Programe sua caravana de peregrinação pelo telefone: (21) 3219-6262
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MATÉRIA DE CAPA

382ª FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA
Cleonice Menezes
PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

No dia 1º de Outubro, tivemos a grande abertura da 382ª Festa de Nossa Senhora da Penha, com a presença
do Cardeal Orani João Tempesta, que presidiu a Santa Missa solene às 10h na Basílica.
Nesta celebração houve também a apresentação do novo manto que adorna a imagem de Nossa Senhora da
Penha do século XVII, bordado com o tema deste ano: “Maria, Mãe das famílias”, além de desenhado, por costura, a
imagem da Sagrada Família. O manto é oferecido, a cada ano, pelas Damas e pelos Cavalheiros de Nossa Senhora da
Penha como gesto de amor e devoção à nossa padroeira. Neste sentido, considerando os mantos ofertados a Santa
nos últimos anos, os mesmos se encontram em exposição no museu da Basílica.
Foram muitos momentos de fé, devoção e alegria. Vários fiéis subiram a pé ou de joelhos os 382 degraus da
escadaria mais famosa do país, como forma de devoção, amor e agradecimento à Venerada Senhora da Penha. Os
devotos que vieram visitar a casa da Mãe, além da oração e fé, puderam apreciar uma belíssima paisagem da nossa
Cidade do Rio de Janeiro. O Santuário também ofereceu aos fiéis boa música, com vários cantores e bandas que
se apresentaram na Concha Acústica batizada de “Jerry Adriani”, bem como nos coretos. Ademais, foi servida boa
comida nas barracas, graças aos gestos generosos dos agentes de pastorais e demais colaboradores do Santuário.
Confira alguns desses momentos:
• 1º domingo da festa, a animação ficou por conta do Preto Jóia, Cacique de Ramos, Imperatriz Leopoldinense, apresentação do folclore brasileiro pelos alunos do Colégio de Nossa Senhora da Penha. Além das missas de
hora em hora.
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MATÉRIA DE CAPA
• 2º domingo da festa, as celebrações começaram cedo. Às 9h, foi realizada a caminhada do Terço dos homens, partindo da Paróquia Bom Jesus da Penha em direção ao pátio da Basílica Santuário da Penha com a oração
do Santo Terço liderado pelo Diácono Melquisedec. Em seguida, Pe. Thiago Sardinha celebrou a Santa Missa na
Concha Acústica Jerry Adriani. Após a Santa Missa, foi apresentada uma peça com o grupo da Paróquia São Thiago
de Inhaúma, cujo tema foi: ‘Maria do Brasil”. O dia se encerrou com a apresentação de sete ranchos folclóricos portugueses.

• No dia 12 de Outubro, quinta-feira, dia das Crianças, foi celebrado os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida na Basílica Santuário da Penha, e foi realizado a 1ª Peregrinação do Terço das Mulheres. A caminhada
contou com a participação do Diácono Melquisedec, do Reitor da nossa Basílica, Padre Thiago Sardinha, e das mulheres de diversas paróquias do Rio de Janeiro. Ao final da Santa Missa, ocorreu a bênção para as crianças pelo seu
dia e distribuição de doces. Neste mesmo dia, durante o almoço, tivemos a animação do cantor Marcelo Sá, seguida
pela apresentação da Banda Portugal. Além das missas de hora em hora, o dia de festa encerrou-se com os Ranchos
Portugueses, no qual apresentaram o Folclore Português aos presentes.

• 3º domingo da festa, missas de hora em hora na Basílica Santuário. Na Concha Acústica, aconteceu a 3º
edição do evento “Sobre a Rocha”, da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese do Rio de Janeiro, com a
presença do Pe. Antônio José. À tarde, ficou por conta do Pe. Antônio Maria, que presidiu a Santa Missa das 15h na
Basílica Santuário da Penha, e logo após, na Concha Acústica Jerry Adriani, nos abrilhantou com um belíssimo show.
Assim foi encerrado mais um domingo de festa cheio fé e alegria.
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MATÉRIA DE CAPA
• 4º domingo de festa, as festividades começaram cedo como de costume, com missa de hora em hora na
Basílica Santuário. No coreto, várias apresentações culturais da Arena Dicró da Penha. Na Concha Acústica Jerry
Adriani, foi apresentada a peça “O Auto da Penha”, com a Cia Teatral Filhos do Rosário, da Paróquia Nossa Senhora
do Rosário da Pompeia, em Ricardo de Albuquerque. À tarde, ficou por conta dos cantores de Samba de Raiz, do
Bloco Vai Barrar da Penha e a tão esperada apresentação do cantor Gabriel Moura. Encerrando esse domingo de
alegria, tivemos a apresentação da Estação Primeira de Mangueira.

• 5º domingo de festa, e enfim chegou o grande encerramento dos da 382ª Edição da Festa de Nossa Senhora
da Penha. Na parte da tarde, a tão esperada procissão de Nossa Senhora da Penha, com todas as pastorais da Arquidiocese do Rio de Janeiro, partindo da Paróquia Bom Jesus da Penha em direção ao pátio da Basílica Santuário
da Penha. Chegando à Concha Acústica, tivemos a apresentação do novo Bispo animador do Vicariato Leopoldina,
Dom Juarez Secco. Em seguida, ocorreu a Santa Missa de Encerramento com a presença do Cardeal Dom Orani João
Tempesta, que terminou com a coroação da imagem de Nossa Senhora da Penha. Logo após, ocorreu um tributo
ao Jerry Adriani com sua banda. Encerrando as festividades, com a imagem de Nossa Senhora da Penha do século
XVII subindo os 382 degraus para o seu altar mor na Basílica Santuário da Penha, seguida com muita fé e devoção
pelos fiéis. E o último ato dessa grandiosa festa foi o passar do manto de Nossa Senhora da Penha sobre seus filhos
e filhas.
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CASAMENTO NA BASÍLICA DA PENHA

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

Loja de Lembranças

De segunda à sábado das 7:30h às 17h. Domingo das 7:30h às 18h.
PROM
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PROMOÇÃO!
Capela Grande
de Nossa Senhora
da Penha

R$ 15,00
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PROMOÇÃO!

Ajude-nos de 2 formas:

1. Depósito Bancário
Banco Itaú - Agência: 8787
Conta: 12993-4
2. Boleto Bancário Mensal
Inscrições pelo site da Basílica

A BASÍLICA
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 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).

ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA.

144 ANOS DE ENSINO DE QUALIDADE.

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.

Largo da Penha, 19 - Penha - RJ
Tel.: (21) 3219-6262
www.cnspenha.com.br

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 17/4/2017

Precisando de
dinheiro pra sair
das dívidas?
A help! resolve.

●

MEIA HORA

Crédito para
aposentados,
pensionistas do
INSS e servidores
públicos.
A SUA LOJA
DE CRÉDITO

SEM CONSULTA AO SPC.
CONFIRA AS LOJAS HELP!
BANGU II

Av. Ministro Ari Franco, 190 – Lj. B,
Bangu – Rio de Janeiro

(21) 3251-9931

SÃO GONÇALO II

TAQUARA

Av. Nelson Cardoso, 1.141,
Taquara – Rio de Janeiro

(21) 2423-4088

DUQUE DE CAXIAS – Rua José Alvarenga, 95 – Lj. 25,
PREZUNIC
Centro – Duque de Caxias – Prezunic

(21) 3651-9127

BONSUCESSO

Av. Nova York, 56,
Bonsucesso – Rio de Janeiro

(21) 2590-0286

DUQUE DE CAXIAS – Av. Governador Leonel Moura Brizola, 1.257,
GUANABARA
Centro – Duque de Caxias – Guanabara

(21) 3652-2168

CAMPO GRANDE I

Av. Cesário de Melo, 2.910 – Lj. C,
Campo Grande – Rio de Janeiro

(21) 2415-7507

SÃO GONÇALO –
ALCÂNTARA

Estrada Raul Veiga, 332,
Alcântara – São Gonçalo

(21) 3709-1137

MEIER II

Rua Frederico Meier, 19 – Lj. E,
Meier – Rio de Janeiro

(21) 3586-3076

BELFORD ROXO

Praça Getúlio Vargas, 128 – LB,
Centro – Belford Roxo

(21) 3775-8041

NOVA IGUAÇU II

Travessa Mariano, 77 – Lj. 10,
Centro – Nova Iguaçu

(21) 2667-1173

PRAÇA SECA

Rua Baronesa, 625,
Praça Seca – Rio de Janeiro

(21) 2464-1585

SANTA CRUZ –
PREZUNIC

Av. Dom Pedro Primeiro, 53 – Lj. K,
Santa Cruz – Rio de Janeiro

(21) 3395-0871

CASCADURA

Rua Sedônio Pais, 24 – Lj. A,
Cascadura – Rio de Janeiro

(21) 3273-7878

TIJUCA

Rua Almirante Cochrane, 288 – Lj. C,
Tijuca – Rio de Janeiro

(21) 2234-4212

VILA ISABEL

Av. 28 de Setembro, 210 – Lj. 01,
Vila Isabel – Rio de Janeiro

(21) 3190-5354

MESQUITA

Rua Papa João XXIII, 138,
Centro – Mesquita

(21) 2696-1528

LARANJEIRAS

Rua das Laranjeiras, 43 – Lj. 27,
Laranjeiras – Rio de Janeiro

(21) 2205-6043

SÃO JOÃO
DO MERITI II

Rua Gessyr Gonçalves Fontes, 125,
Centro – São João do Meriti

(21) 3753-2777

ABOLIÇÃO

Rua Abolição, 688 – Lj. A,
Abolição – Rio de Janeiro

(21) 2597-0787

MADUREIRA

Av. Ministro Edgar Romero, 224,
Madureira – Rio de Janeiro

(21) 2450-1240

VICENTE
DE CARVALHO

Av. Vicente de Carvalho, 995 – Lj. B,
Vila da Penha – Rio de Janeiro

(21) 3391-6270

ITABORAÍ

Rua Fidelis Alves, 2 – Lj. 1,
Centro – Itaboraí

(21) 2635-2195

ITAGUAÍ

Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, 334,
Centro – Itaguaí

(21) 2688-7883

PENHA

Rua José Mauricio, 306,
Penha – Rio de Janeiro

(21) 2270-7057

ANGRA DOS REIS

Rua do Comércio, 5,
Centro – Angra dos Reis

(21) 3367-1909

RIO COMPRIDO

Rua Estrela, 86,
Rio Comprido – Rio de Janeiro

(21) 2273-6538

VILAR DOS TELES

Av. Automóvel Clube, 2.536 – Lj. 2.544/119,
Vilar dos Teles – São João do Meriti

(21) 2752-8338

Rua Carlos Gianeli, 195 – Lj. 5,
Boaçu – São Gonçalo

Sujeito à análise de crédito e a demais condições dos produtos e convênios. Para mais informações e endereços de lojas, acesse www.help.com.br.

(21) 3857-0108
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