05/05 às 08:30h
Abertura do Mês de Maria

Matéria de Capa

EDITORIAL
		

Caros benfeitores e fiéis da Basílica da Penha,

		
O Tempo Quaresmal é um tempo litúrgico que nos convi
		
da ao recolhimento, à conversão, à mudança de vida pela
reconciliação com o Senhor.
Quaresma são os quarenta dias que precedem a Cruz e a Ressurreição e sinalizam o caminho que a Igreja, na liturgia, nos oferece como
possibilidade de sermos atingidos pela experiência redentora de Jesus
Cristo. Nas celebrações, as leituras nos provocarão a seguir o Senhor até o
“clarear do novo dia”. Seguir, ouvindo as palavras da escritura, é a expressão
do desejo maior de sermos tomados na profundidade de nossas pessoas e
comunidades pelo Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor.
A Igreja, durante o Tempo Quaresmal, nos apresenta o jejum, a caridade e a oração, como exercícios preciosos, no caminho de nossa transformação em Cristo Jesus. A quaresma deve, portanto, vir iluminada de um
desejo de conversão.
E a conversão deve tocar profundamente o nosso interior e o nosso
exterior. Portanto, a conversão segundo o Evangelho é primeiramente interior; é um dom de si mesmo a Cristo. Mas, se é autêntica, exprime-se necessariamente por mudanças exteriores. Quando alguém pertence a Jesus
Cristo, deve transformar o seu comportamento e também trabalhar com
Ele para a salvação dos homens empregando meios adaptados. Assim,
uma conversão segundo o Evangelho não é uma conversão puramente
espiritual. Ao contrário, manifesta a sua autenticidade nas transformações
visíveis que ela opera e nas atividades que ela provoca. Lembremo-nos de
que Jesus dizia: “Pelos frutos se conhece a árvore” (Mt 7,15-20).
Assim meus irmãos, o Tempo Quaresmal nos leva a colocar Jesus
Cristo no centro de nossa vida e nos deixarmos guiar por Ele, sendo ele o
fundamento do nosso ser, só pode permanecer o que tem fundamento em
Jesus Cristo. O que está assente noutro fundamento não pode durar nem
ser sólido. Assim, todos os atos exteriores de obediência, de humildade,
de caridade, de mortificação, não são nada se não nascerem do conhecimento de Jesus Cristo e se Jesus Cristo não é a sua origem. Estas coisas
exteriores brotam naturalmente quando aí está a vida de Jesus Cristo; ao
contrário, não passam de atos ilusórios, forçados e hipócritas, quando não
nascem deste princípio que é Jesus Cristo.
Neste tempo também meditamos a campanha da fraternidade proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com o tema: Fraternidade e Superação da violência, tendo como lema: Em Cristo somos todos
irmãos (Mt 23,8). “Onde somos convidados a olhar a realidade de nossos
dias, buscando não apenas enxergar a violencia em suas variadas formas,
mas, acima de tudo, discernir caminhos para a superação. A violência é
uma realidade incontestável. Suas manifestações e suas vitimas são incontestáveis. Não podemos deixar que nossa inércia atinja os mesmos níveis.
Diante da violência, não existe neutralidade. O evangelho nos ensina que
a base para qualquer ação é a conversão pessoal. É um olhar para dentro
de nós mesmos e reconhecer que a possibilidade e a realidade de violência
existem em nós também. A superação da violência começa pela vivencia
da Quaresma: rezar mais, refletir mais, libertar-se do desnecessário, fazer
jejum e abstinência, confessar-se, participar da Eucaristia”. Desejo a todos
uma santa Quaresma e Que Deus abençoe e santifique a todos. Amém. 		
						
(Carta pastoral de Dom Orani).
Dom Juarez Delorto Secco
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e
Animador do Vicariato Leopoldina

VOCÊ SABIA?

Por Jussara Faria Cestari

Museóloga da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França

GENTILEZA GERA GENTILEZA
Personagem da lenda urbana da cidade do Rio de Janeiro, José Datrino, conhecido pela alcunha de Profeta Gentileza, era chamado de louco por alguns e sabiamente respondia: “Sou maluco para te amar e louco
para te salvar“. Presença frequente nas festas em louvor a Nossa Senhora da Penha, seu legado além de ter uma
vida dedicada ao próximo e a Deus, propagava a bondade e o amor fraterno. Deixa registrado em 56 pilastras do
viaduto da Avenida Brasil sua marca. E no ano de 2000, seus murais são tombados pela Secretaria de patrimônio
Cultural da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
O devoto de Nossa Senhora da Penha deixou mensagens de amor fraterno na qualidade de seres humanos e respeito aos diferentes. Afinal, “GENTILEZA GERA GENTILEZA”.

TEMA SOCIAL

Por Fabíola Lima

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Chegado o tempo da Quaresma, a
Igreja no Brasil, através da Campanha da Fraternidade, nos propõe a
reflexão e o debate de determinado tema social, com o propósito de
promover transformações na sociedade à luz do Projeto de Deus para
nós. No ano de 2018, em face dos
cada vez mais corriqueiros episódios de violência de nosso cotidiano, a CNBB nos convida a pensar a
respeito do seguinte tema “fraternidade e superação da violência”.
O lema da Campanha da Fraternidade, “vós sois todos irmãos” (Mt,
23,8), nos chama a reconhecer o
outro de fato como nosso irmão e,
dessa forma, não podemos praticar atos de violência uns contra os
outros. Nessa perspectiva, a Igreja
busca estreitar os laços de união enMAR-ABR 2018

tre as pessoas, de modo a promover está inserido o Brasil, e que, consiste
a dignidade da pessoa humana e a em um dos motivos para o aumentransformação da sociedade.
to da violência no país, é nosso dever, como cristãos católicos, refletir
sobre o assunto. Não podemos deixar essa situação apenas nas mãos
dos governantes. Somente apontar o problema não o resolve, pois
são diversos os tipos de violência.
Assim, devemos também buscar
soluções, propostas concretas que
sirvam para a ação do Estado. Todos somos vítimas desse quadro
crescente, e queremos viver em um
país menos violento. Nesse sentido,
com a Campanha da Fraternidade,
a Igreja pretende dar a sua contribuição, formar grupos de debate
e conscientizar os fiéis que unidos
Diante do atual contexto de caos, podemos solucionar a questão.
nos mais diversos aspectos, em que

BASÍLICA SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA

SEMANA SANTA 2018

25/03
Domingo de Ramos
Missas:
7h, 8:30h, 10h e 16h
Bênção dos Ramos
e procissão pelo pátio
na missa das 10h.

30/03
Paixão do Senhor
Ato - 15h
Seguida do rito do
descendimento do
Senhor da Cruz

28/03
Ofício de trevas
Rito - 19:30h
Adquirir vela com copinho na porta da capela

31/03
Sábado de Aleluia
Missa - 18h
Trazer vela com copinho
e água para ser
abençoada.

29/03
Missa da Ceia do
Senhor e Lava-pés
Missa - 19:30h
Seguida de adoração
das 21h às 22h

01/04
Domingo de Páscoa
Missas:
7h, 8:30h, 10h e 16h
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Oração Pelo Papa

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

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?
Tenha a oportunidade de receber a infulgência plenária. Entre em contato conosco!
Tel.: (21) 3219-6262

Excursão

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 h

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

Formação Litúrgica

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 11 h

Retornaremos nossa Formação Mariana com o Pe. Thiago Sardinha, às 16h na Capela do
Sagrado Coração de Jesus.
Próximos encontros: 29/03 e 24/04.
Não é necessário realizar inscrição e é aberta a todos!

6ª Festa Flashback

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 13 h

Dia 14/04, sábado a partir das 19h.
Teremos música ao vivo e DJ com o melhor dos Anos 60, 70, 80 e 90!
Ingressos R$ 10,00!

Colégio Nossa Senhora da Penha

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 16 h

As matrículas ainda estão abertas para o ano de 2018, ano em que o Colégio Nossa Senhora da
Penha completa 145 anos de existência!
Últimas vagas! Corra e garanta já a sua!
Informações: (21) 3219-6262 - www.cnspenha.com.br

MATÉRIA DE CAPA

Por Cleonice Menezes

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

ABERTURA DO MÊS DE MAIO, MÊS de maria
Entrevistado: Pe . Thiago Sardinha de Jesus
Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

1 - Pe. Thiago Sardinha: A homenagem a Maria durante o mês de maio é uma tradição antiga da Igreja Católica
e, que nos faz remeter também aos dias das mães. Neste momento, relembramos a mãe espiritual que foi e é, a
Virgem Maria. Ela, nos fora dada como mãe aos pés da Cruz pelo próprio Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
A Basílica Santuário Arquidiocesano Mariano de Nossa Senhora da Penha, se tornou Santuário do Rio de Janeiro, à partir de 31 de maio de 1981, atendendo aos desejos de sua Santidade o Papa João Paulo II, o Cardeal na
época, Dom Eugenio de Araújo Sales, quando esteve aqui Rio de Janeiro no ano de 1980, elevou-a à categoria
de Santuário Arquidiocesano Mariano. Então, trazemos essa missão dela como padroeira Mariana do Rio de Janeiro e, o título de “Maria” na Basílica Santuário Arquidiocesano Mariano de Nossa Senhora da Penha, em forma
de homenagem.
Ao longo dos anos, homenagiavam Maria no último Domingo do mês de maio, no encerramento das festividades da Igreja. Porém, no ano passado, 2017, alteramos a data para o início do mês. O intuito foi possibilitar uma
maior participação dos Padres, já que, geralmente aos domingos nós, Padres, realizamos as nossas atividades
nas respectivas Paróquias. O resultado desta alteração na data, foi de suma relevância para o Santuário, vez que
contamos aproximadamente cinquenta Padres nas atividades, juntamente com o povo de Deus. Deste modo,
queremos repetir essa novidade neste ano de 2018.
A abertura das festividades do mês de Maria aqui na Basílica Santuário da Penha deste ano, ocorrerão no
primeiro sábado do mês de maio, ou seja, dia 05. O que, flexibilizará as agendas dos Padres para que possam
está juntos com os fiéis que visitam nosso Santuário. Aliás, todo primeiro sábado do mês, às 9:00h da manhã,
realizamos no Santuário da Penha, Missa pela Rede Vida, na qual contamos com a ilustre presença do nosso Cardeal, Dom Orani. Esta Missa como é televisionada, nos impossibilitará de realizar a procissão que anteriomente
a Basílica providenciava pela manhã. O motivo é evitar qualquer tipo de atraso na programação. Se tivessémos
que realizar esta procissão, teríamos que fazê-la no míno às 7:30h da manhã para não ter qualquer atraso na
missa das 9h. Todavia, para que possamos cumprir com os horários, optamos por não realizar mais esta procissão. Entretanto, a procisão tradicional de Nossa Senhora da Penha foi mantida e, dar-se-á no mês de outubro.
Acreditamos que nesta procissão haverá uma participação maior e melhor dos fiéis, uma vez que, já poderão se
organizar ao longo dos meses que antecedem a festa. Ás vezes, manter várias atividades na Basílica, muitos fiés
acabam não participando, ora, pelo horário – cedo, ou, por morarem distante do Santuário.
Nosso intuito com as Missas televisionadas é alcançar participação de outros fiés que estão distantes do bairro
da Penha ou até em outros bairros e, não tenham a oportunidade de participar da Missa aqui na Basílica, devido
ao horário matinal, como: Santa Cruz, Recreio, Guaratiba, bem como, esperamos participação de todos os Padres
e leigos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aproveito o momento para deixarmos aqui, nosso convite.
A Segunda novidade deste ano, será a consagração da Cidade do Rio de Janeiro a Nossa Senhora da Penha,
logo após a Missa, com outro ato Mariano devocional à Virgem Maria, em forma de solenidade. Neste caso, sairemos em procissão da concha acústica, subiremos a famosa escadaria, com seus 382 degraus, até a frente do
Santuário, ao invés de sairmos em procissão da Igreja Bom Jesus da Penha, antes da Missa para a Basília. Na sacada do Santuário, o Cardeal dará a sua benção e fará a consagração a Cidade do Rio de Janeiro a Nossa Senhora
da Penha e a todos nós filhos de Deus e da Virgem Maria.
Por fim, como de costume, sempre no primeiro sábado, das 11:00h às 12:00h, o encerrando será com a oração
pelo papa.
Como destacamos, haverá três atos de devoção na abertura do mês de maio: (i) a Missa, (ii) a consagração da
Cidade do Rio de Janeiro a Nossa Senhora com a procissão saindo da concha acústica até a Basílica e, (iii) a oração pelo papa, logo após, a consagração. O Cardeal Dom Orani João Tempesta realiza esta oração, desde o ano
de 2013, quando o Papa Francisco foi eleito Pontífice da igreja.

MAR-ABR 2018

MATÉRIA DE CAPA
2 - Pe. Thiago Sardinha, quais as expectativas para abertura do mês de Maria com estas novidades em 2018?
As expectativas para este evento é que ele possa trazer para todos nós cristãos católicos um especial carinho a
Māe de Jesus, já que ela deu seu sim para todo o projeto de Deus para nos salvar e, assim, mediante a encarnação do Verbo em seu seio o Cristo viesse a realizar seu plano de salvação.
Com isso, sinto que é um auto de gratidão a Maria, quando podemos venerá-la, louvando, agradecendo e reconhecendo, então a sua verdade. Verdade esta que, encontramos em várias canções quando louvamos a ela e, a
Deus. E, o reflexo deste amor de Deus em sua vida, recai sobre nós.
Portanto, a expectativa de todos nós que trabalhamos na Basílica Santuário da Penha neste ano de 2018 é de
ter mais ainda esse carinho para com Nossa Senhora. Entendo que, ao aproximarmos mais dela, com este amor
e carinho, ela nos conduzirá a Cristo que carrega em seus braços, mostrando-nos todo o caminho mariológico
é um caminho cristológico.
Enfatizo que, todo o caminho de veneração a Maria é recíproca ao seu Filho, e por isso, nós nos tornamos mais
cristãos.
Maria é como modelo para nós leigos cristãos pelo seu sim, a sua humildade e caridade, como a visitação que
fez a sua prima Isabel e, todo seu exemplo de vida nos motiva como Padres, leigos e a toda a igreja a correspondermos com os planos de Deus em nossas vidas.
Neste sentido, como estamos no ano Nacional dos Leigos e, Maria como modelo de leiga Cristã, nos inspirou a
tê-la como tema da festa de Nossa Senhora da Penha de 2018 nos seus 383 anos. As festividades acontecerão
em outubro próximo e, já queremos nos motivar para esta grande comemoração Mariana no Rio de Janeiro e
esperamos todos vocês!

MAR-ABR 2018

FOTOS

Procissão de São Sebastião, Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.

3ª Penha Folia no Colégio Nossa Senhora da Penha
MAR-ABR 2018

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.
Itens para o
Tempo Pascantl a

Itens para o Tempo da Quaresma

Garrafinha - Água

Be

R$ 3,50

Velas Grandes a

partir de

R$ 7,00

Crucifixo

R$ 38,00

MAR-ABR 2018

Terço N. S.
da Penha

R$ 22,00

Crucifixo Madei

ra

R$ 30,00

Nova Camis
a Nossa
Senhora da
Penha

R$ 30,00

Ajude-nos de 3 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.

3. Envelopes
Encontram-se nas urnas das
laterais da Igreja

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
De segunda-feira à sábado (exceto às terças e sextas) de 08:30h às 12h e
de 15h às 18h.*
Toda quinta-feira de 9h às 11:30h**
Todo domingo das 8h às 09:45h e das 15:30h às 16h.*
* 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.

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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