Matéria de Capa

EDITORIAL
		

Caros benfeitores e fiéis da Basílica da Penha,

		
Nós, Bispos do Regional Leste 1 (Estado do Rio de Janeiro)
		
manifestamos nossa solidariedade com o povo sofrido pela
situação gravíssima de desagregação pela qual passa o nosso Estado.
Reconhecemos que vivemos situações peculiares, marcadas pela
aguda perda do sentido do bem comum, cujo sinal mais gritante é o abandono do povo, em especial os mais pobres.
Lamentamos as marcas da corrupção em suas variadas formas e extensão. Lembramos que o dinheiro por ela usurpado, está manchado pelo
sangue e pelas lágrimas das vítimas desta calamitosa realidade.
Trabalhemos pela transformação dessa realidade que nos entristece.
O mal só terá a última palavra se nos deixarmos vencer pela desesperança,
descrença e desunião. Como nos disse o Papa Francisco: “Não deixemos
que nos roubem a esperança!
Reiteramos o nosso desejo de que as lágrimas sejam enxugadas, as
sequelas sejam superadas e as causas sejam enfrentadas a fim de que não
se repitam mais. Clamamos por justiça, pelo fim da impunidade, pela efetiva valorização da ética e da dignidade da pessoa, num clima de fraternidade e honestidade em prol do bem comum.
Só uma cidadania atuante e vigilante poderá romper os tentáculos
das máfias incrustadas no poder, edificando uma sociedade mais justa e
solidária.
Conclamamos o nosso povo a construir um projeto político de nação
que faça avançar a democracia, garantindo os direitos sociais de todos.
Lembramos que, no próximo ano, viveremos mais um processo eleitoral. Aproveitemos, portanto, este tempo de perplexidade e desafios para
refletirmos ainda mais sobre nossa responsabilidade cidadã. Convidamos a
todos para discernir a escolha dos candidatos e acompanhar os que vierem
a ser eleitos.
Que Cristo, o Redentor, olhe com misericórdia para todo o povo,
abrindo seus braços generosos, unindo-nos e encorajando-nos a testemunhar e servir o seu Reino de amor, justiça e paz.
Orani João Cardeal Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro
Presidente do Regional Leste I – CNBB
Dom José Francisco Rezende Dias
Arcebispo Metropolitano de Niterói
Vice-Presidente do Regional Leste 1 – CNBB

Dom Tarcisio Nascentes dos Santos
Bispo da Diocese de Duque de Caxias
Secretário do Regional Leste 1 – CNBB

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
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VOCÊ SABIA?

Por Jussara Faria Cestari

Museóloga da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

O COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PENHA
Em 25 de março de 1873, a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França cria o Colégio
para meninos, destinado às crianças pobres e órfãs que habitavam o arraial da Penha. Em 1920 passou aceitar
meninas, que também como os meninos, precisavam de assistência e educação. O colégio masculino funcionava na Casa dos Romeiros e o feminino em uma casa situada onde hoje está a igreja do Bom Jesus da Penha. Após
construção do novo prédio escolar, as meninas por volta de 1928 passaram a estudar no mesmo prédio. Porém,
em turmas separadas. O Colégio de Nossa Senhora da Penha é uma escola tradicional confessional, católica e
filantrópica de grande importância para o bairro da Penha com 145 anos de existência.

(1923)

EU VISITEI A BASÍLICA

Por João Taques

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

PEREGRINAÇÃO DA LEGIÃO DE MARIA
No dia 15 de Novembro, a Basílica Santuário da Penha sediou a 25ª Peregrinação
da Legião de Maria de toda a Arquidiocese
de São Sebastião do Rio de Janeiro.
A peregrinação teve início com a procissão que contou com um grande número de fiéis, enchendo a ladeira da Penha.
Procissão que seguiu em direção à Concha
Acústica da Basílica, onde foi celebrada a
Santa Missa, presidida por Dom Edson de
Castro Homem, Bispo de Iguatu - CE e referencial da Legião de Maria do Brasil/CNBB.
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FORMAÇÃO CATÓLICA

Por Pe. Jair de Freitas Guimarães

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

LEIGOS COMO SUJEITOS ECLESIAIS
“Vós sois o sal da
terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14)
O objetivo principal é tomar consciência mais clara
da própria identidade do leigo e leiga e de sua tarefa específica tanto
no interior da Igreja como em meio
à sociedade. Essa consciência leva
o leigo ou leiga a promover o compromisso ativo e participação viva
na missão de toda a Igreja.
Também, sem dúvida, a
ação responsável dos sacerdotes
que começam a trabalhar com um
novo estilo de colaboração fraterna
e responsável ajuda aos leigos a colaborarem no mandato missionário
que Jesus Cristo deixou para todos
os batizados (Cf. Mt 28, 18-20; Mc
16,15).
A ação dos leigos seria impossível transmitir a fé para as no-
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vas gerações, a ação caritativa e serviço aos marginalizados, a celebração da liturgia ... em uma palavra, a
marcha da comunidade cristã.
A Igreja é comunhão, comunidade, fraternidade de homens e
mulheres, que receberam o mesmo
batismo, e nele o múnus sacerdotal,
profético e régio, e vivem animados
pelo mesmo Espírito do mesmo
Senhor. O Espírito atua em todos e
em cada um dos batizados. A dignidade de cada cristão começa por
seu batismo e sua comunhão com
Cristo. A dignidade cristã do Papa
do bispo, do presbítero, do diácono é a mesma que qualquer pessoa
leiga, Eles não são superbatizados.
Eles são cristãos com uma missão
própria.
É fundamental que o fiel leigo não mais se veja e se comporte
como mero observador passivo,

mas sim como membro ativo e
comprometido com a ação viva da
Igreja no mundo.
A caminhada para a santificação, passa pela existência no
mundo, não é uma ausência, um
fugir do mundo, um tampar dos
olhos, omitindo-se diante de tanta dor e sofrimento que conduz à
santificação, mas é assumindo o
mundo que vivemos, sendo novos
Cristos, sendo galhos da videira,
fortificados pela seiva que corre no
seu interior, levando o Deus de Misericórdia ao encontro dos esquecidos que chegarão à Santificação.
Por isso, cada um leigo ou
leiga batizado(a) precisa se sentir membro vivo e essencial a uma
Igreja cujos membros são peregrinos no mundo em meio a tanta
contradição, mas conscientes da
sua ação.

Por Fabíola Lima

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

O VERÃO E O AEDES AEGYPTI
Com a chegada do verão
cresce a preocupação com o combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus
da Dengue, Chikungunya e Zica.
Por ser o período mais chuvoso do
ano, o mosquito se reproduz com
uma maior facilidade. Dessa forma,
é preciso eliminar eventuais focos
do inseto, haja vista tratar-se de
uma praga resistente, cujos ovos
sobrevivem por 1 ano em ambiente
seco.
É essencial, para tanto, estar
atento à limpeza da sua casa e do
seu bairro. Verifique periodicamente a existência de larvas do mosquito em água parada dentro de objetos. Atitudes simples como, virar ou
encher de terra pratinhos de vasos
de plantas; vedar cisternas e cai-

xas d’água; limpar e colocar inseticidas em ralos, calhas; manter
garrafas, pneus e lixo, dentro de
locais fechados abrigados da chuva, ajudam no combate ao Aedes
aegypti .

modo a possibilitar medidas protetivas, evitando que o mosquito se
reproduza. No município do Rio de
Janeiro, o telefone é o 1746.
Tendo em vista que os sintomas da Dengue, Chikungunya e
Zica são parecidos, frente ao surgimento de manchas vermelhas na
pele, febre, olhos avermelhados,
procure uma unidade de saúde,
principalmente no caso de gestantes. Não faça uso de medicamentos
por conta própria, além de ser prejudicial pode atrapalhar no diagnóstico da doença.
A prevenção ainda é a maior
arma contra o mosquito. Por isso é
Também é importante de- fundamental a participação da sonunciar às autoridades competen- ciedade. Faça a sua parte e colabotes a existência de possíveis focos re.
em terrenos abandonados, de
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Procissão de São Sebastião

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

Procissão do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião no dia 20/01.
Saída às 15h da Igreja dos Capuchinhos na Tijuca. Rua Haddock Lobo, 266.
Participação de todas as pastorais e movimentos com suas camisas, bandeiras e medalhas. Venerável Irmandade com a opa (Será divulgado o local da paramentação).

Excursões

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 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

3ª Penha Folia

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 11 h

Dia 04/02, domingo, após a missa das 10h.
Teremos almoço (Churrasco) na quadra do Colégio. Música ao vivo e a apresentação do Bloco
Carnavalesco “Vai Barrar? Nunca!” da Penha.
Entrada gratuita!

Programação da Quaresma

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 13 h

Missa de Cinzas - Dia 14/02 às 8h na Basílica. Dia de jejum e abstinência de carne.
Retiro Quaresmal - Dia 18/02 às 7h, terminando com a missa das 10h. Aberto a todos.
Via-sacra - Todas as sextas da quaresma às 07:30h. Adquirir o livro na loja.

Formação Litúrgica

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 16 h

Em fevereiro, teremos uma Formação Litúrgica com o Pe. Thiago Sardinha, às 16h na Capela.
24/02 - Tema: “Gestos e Posturas na Santa Missa.“
Não é necessário realizar inscrição e é aberta a todos!

MATÉRIA DE CAPA

Por Cleonice Menezes

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PENHA - 145 ANOS
Entrevistado: Professor César
Diretor do Colégio Nossa Senhora da Penha

1 - Diretor César, no dia 25 de março de 2018, o Colégio Nossa Senhora da Penha comemorará seu 145º
aniversário. Conte um pouco da sua trajetória a frente do Colégio Nossa Senhora da Penha.
O dia 25 de março de 2018 é um dia importantíssimo na história do Colégio Nossa Senhora da Penha, escola
essa que é ligada diretamente à Basílica de N. Sra. da Penha. O colégio, que é a maior e melhor escola da região
da Leopoldina, completa seus 145 anos de excelência em educação. Para mim, é um grande orgulho estar à frente desta instituição. Aqui eu aprendi muitas coisas para executar nos dias decorrentes. É uma escola vitoriosa,
consagrada e rica em tradições, e participação na vida do jovem estudante.
2 – Nesses 145 anos de existência, como a instituição lida com o desafio de manter a tradição e ao mesmo
tempo, estar conectada aos novos tempos?
Por ser uma escola centenária, ela tem sua tradição. Quando aqui entrei, encontrei toda essa riqueza pedagógica. Realmente se trata de um desafio muito grande manter isso nos dias vindouros. Dessa forma, fazemos
questão de receber os alunos na entrada, e diariamente, na quadra de esportes, cantamos os hinos: nacional,
da independência, da bandeira; e fazemos a oração. Pensando bem, não é um trabalho difícil, até o considero
fácil, já que os próprios estudantes conhecem esse costume da escola, pois muitos deles são filhos ou netos de
ex-alunos, e a trazem da família.
3 – Que ações vêm sendo colocadas em prática ao longo desse período?
Em primeiro lugar, cumpre salientar o grande respeito em manter a tradição do Colégio N. Sra. da Penha e,
uma de suas riquezas que é a banda marcial, além da biblioteca e da sala de vídeo. Adicionalmente, possuímos
novos projetos, que enriquecem a dinâmica do nosso trabalho. Dentre estes projetos, citamos: o café com letras,
que é o carro chefe; o atleta por um dia, que é um projeto esportivo; o projeto ENEM e, por fim, a matemática
fundamental.
4 – Qual é a perspectiva educacional como diretor do colégio para os próximos anos?
Vivemos hoje uma grande crise na educação brasileira. Mas, não tenho dúvidas, que o Colégio caminha a largos
passos para a sua projeção no mercado educacional. Sinto que a escola não perde a sua dinâmica, o seu crescimento e o seu desenvolvimento, porque se trata de uma escola que possui história no cenário educacional.
Como também uma escola que encontra-se em uma escala crescente e que a cada ano apresenta uma melhora
muito grande no seu desenvolvimento pedagógico. Ademais, estamos buscando atualizações de novas ferramentas para um crescimento e desenvolvimento maior.
5 - Qual a programação de comemoração para o aniversário do colégio?
Nossa comemoração ocorrerá no dia 23 de março, no qual teremos às 10 horas da manhã, a Missa, na quadra
de esporte do colégio, com a participação dos alunos, professores, funcionários e familiares. Após a missa, será
realizado uma premiação dos alunos que se desenvolveram em grande rendimento de grau no ano de 2017. Ao
final, ocorrerá uma comemoração onde será oferecido bolo e refrigerantes para mais ou menos 2.000 pessoas.
- Por fim, agradeço aos alunos, professores, funcionários e familiares que acreditam em nosso trabalho, bem
como, a mantenedora Venerável Irmandade Nossa Senhora da Penha de França.

“Parabéns CNSP! A melhor escola da região da Leopoldina!
Eu acredito! Colégio Nossa Senhora da Penha, 145 anos em educação!”
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MAIS INFORMAÇÕES: (21) 3219-6262 - WWW.CNSPENHA.COM.BR
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FOTOS

(Damas de Nossa Senhora da Penha de 2017 e de anos passados no encerramento da 382ª Festa da Penha)

(13º Aniversário do Ministério da Visitação e 12º aniversário do Terço Diário)
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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.

PROMOÇÃO!
Vestidos de Nossa
Senhora da Penha

De R$ 100,00
Por R$ 40,00

PROMOÇÃ
Presépio Peq

O!

ueno

R$ 15,00

Oração de N

atal de Mesa

R$ 15,00

!

PROMOÇÃO
Caixinha com
l
Terço de Nata

R$ 15,00
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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
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.

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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