Conheça um pouco
melhor da historia
do nosso bondinho
As 3 doenças do
Aedes Aegypti.

Santuário da Penha celebra
pela 1ª vez a Semana Santa!

A Voz do Reitor

A Igreja no mundo

Ao completar 01 ano neste Santuário no dia 10 de
Abril, posso fazer ação de graças a Cristo pelo chamado
como reitor e capelão mor de Nossa Senhora da Penha
de França. Estar em mais uma missão evangelizadora,
tendo novamente como primeira intercessora, Maria,
depois de seus patrocínios como Na. Sra. da Vitória na
Barra da Tijuca e Na. Sra. do Rosário de Pompeia em
Ricardo de Albuquerque, é um conforto prodigioso e
fecundo para toda vocação.
Ademais, ao ser filho deste bairro e retornar para
o mesmo como padre reitor do Santuário e capelão
mor da Venerável Irmandade de Na. Sra. da Penha de
França, é uma dádiva enorme; estar de volta onde cresci
e fui educado por meus pais, junto com meu irmão.
Quando aqui cheguei, precisamente na minha 1ª noite,
subi a famosa escadaria com meus olhos voltados para
o Santuário, e de ângulo diferente de quem o olhava
apenas de lateral da casa de minha família, agora de
outro, na verdade, total, quando lá no alto do penhasco
dei a volta nele, elevei minhas preces a Nossa Senhora
da Penha para que me ajudasse em tudo na nova missão:
“a bênção, ó Mãe!”
A prece foi inspirada, sobretudo, no hino composto
pelo Pe. Serafim, meu antecessor; não seria diferente,
pois o conheci com suas ações desde o começo de
minha caminhada religiosa no bairro da Penha. Não
posso deixar, em nome da renovação do que se precisa
naturalmente e da chegada de um novo padre, destruir
um exímio passado que, sob a guarda da Venerável
Irmandade, em parceria com pastorais, movimentos e
equipes, Pe. Serafim e outros Reverendos capelães mor
e Magníficos reitores desempenharam ao longo de 380
anos de devoção a venerada e dulcíssima Mãe da Penha.
Posso testemunhar nesse 01 ano no Santuário
da Penha que também aqui já me sinto em família,
numa pequena comunidade que existe sim, junto com
a Venerável Irmandade, em fazer a espiritualidade
mariana de toda cidade do Rio de Janeiro pulsar sob
o patrocínio da Augusta Senhora da Penha de França,
para fazermos tudo o que o seu Divino Filho nos disser.

O Santo Padre, Papa Francisco, manifestou interesse
em visitar a ilha grega de Lesbos, a fim de estar junto
dos refugiados das diversas nacionalidades que ali se
encontram, aguardando os documentos e autorização
para entrar na Comunidade Europeia.
Aqui é bom lembrarmos o que, com certeza,
motivou ao Papa a tomar esta atitude: “Era forasteiro
e me visitastes.” (Mt 25, 35c). O comportamento
do Papa nos indica o caminho a seguir, ele não está
perguntando a religião do país do qual cada um procede,
nem questionou se algum deles é terrorista, não está
com medo se ao lá chegar, será agredido, mas está
preocupado com “cada vez que o fizestes a um desses
meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes.” (Mt
35, 40b).
Na audiência geral de 06/04, Sua Santidade, nos
recorda “somos todos pecadores”, mas que “todos
somos perdoados”, graças ao amor gratuito de Cristo
que nunca se esgota.
Esta frase é fundamental neste período que vivemos,
o Ano da Graça da Misericórdia, pois é um tempo fértil
para pensarmos e sentirmos a Misericórdia de Deus, que
nos envia seu Filho unigênito, o Verbo, que se encarna,
que passou por cada uma de nossas necessidades,
exceto o pecado, sofre perseguições, preso, sofre todo
o martírio, é crucificado, morre, mas RESSUSCITA, a
Vida vence a morte, o Amor, vence o pecado.
E quando podemos melhor vivenciar essa
misericórdia, no Sacramento da Reconciliação. Aqui uso
outra frase do Papa Francisco: “Não temamos as nossas
misérias. O amor de Deus não exclui ninguém.” Aí está
sejam quais forem os seus pecados, sejam quais forem
as sua misérias, se estamos realmente cônscios de que
nos separamos do amor de Deus pelos atos praticados,
e deles nos arrependemos, procuremos o Sacramento
da Reconciliação.
É aí que o Santo Padre quer chegar, não termos medo
de Deus por aquilo que Ele pode estar pensando de cada
um de nós, mas termos a certeza da vitória do Seu Amor
e do seu Perdão.

Pe. Thiago Sardinha de Jesus
Reitor do Santuário de N. S. da Penha de França
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Vice-reitor do Santuário de N. S. da Penha de França
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A origem do bondinho
Na década de 40 foi construído um bondinho para levar Monsenhor Alves da Rocha, autoridades eclesiásticas, políticos e militares para o alto da grande pedra. O bondinho na realidade era um elevador aberto, nos
dia de chuva era colocada uma lona para servir de cobertura. Com o passar dos anos o caixote de madeira foi
substituído por um bondinho fechado também em madeira pintado na cor azul. Todos podiam utilizá-lo mediante
ao pagamento. No ano de 2002 foi inaugurado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro um novo bondinho,
seguindo o traçado original do primeiro. A prefeitura com a nova proposta de acessibilidade em 2012 constrói
mais dois bondinhos facilitando a locomoção dos devotos e visitantes. Hoje, os bondinhos funcionam todos os
dias de acordo com horário do Santuário de forma totalmente gratuita.

Jussara Cestari
Museóloga do Santuário de
N. S. da Penha de França

D. Inês e Vanessa, juntamente com seu grupo de Santa Catarina e mais
um casal de Aparecida (SP) Sr. José e D. Antônia visitando pela 1ª vez nosso
Santuário da Penha, tendo a graça de passar por mais uma porta Santa neste
Ano Jubilar da Misericórdia.

Argentinas que frequentam
o Santuário sempre que podem,
inclusive uma delas já tendo a
graça alcançada da Mãe da penha
na sua gravidez há anos atrás.

Grupo de Padres Indianos, dentre
eles o Pe. Thomaz, todos eles residentes
em diversas regiões do Brasil, juntamente
com nosso Reitor Padre Thiago Sardinha
de Jesus.

Caravana de americanos (EUA)
fazendo uma visitação ao nosso Brasil e
aproveitando para passar no Santuário
da Penha pela 1ª vez e também na Porta
Santa neste da Ano da Misriórdia!
“Saibam que estamos rezando com
vocês e por vocês ao longo desse ano de
misericórdia” (Mons. James).

Maria e o Catecismo da Igreja
BEM-AVENTURADA A
QUE ACREDITOU
Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida
por Deus, a própria Verdade. Desta
obediência, é a Virgem Maria, sua
mais perfeita realização.
Na fé, Maria acolheu o anúncio e a
promessa trazida pelo anjo Gabriel,
acreditando que “nada é impossível
a Deus “ e dando seu assentimento:
“Eu sou a serva do Senhor; faça-se
em mim segundo a tua palavra”.
Durante toda a sua vida e até sua
última provação, quando Jesus, seu
filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Por isso a Igreja venera em
Maria a realização mais pura da fé.
IMACULADA CONCEIÇÃO
Para ser a Mãe do Salvador,
Maria “’foi enriquecida por Deus
com dons dignos para tamanha função”. No momento da Anunciação,
o anjo Gabriel a saúda como “cheia
de graça”.
A “santidade resplandecente e única” da qual Maria é enriquecida
desde o primeiro instante de sua
conceição, lhe vem inteiramente de
Cristo.
Mais do que qualquer outra pessoa
criada, o Pai a “abençoou com toda
a sorte de bênçãos espirituais, nos
céus, em Cristo” . Ele a “escolheu
Nele (Cristo), desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença, no amor”.
MATERNIDADE DIVINA
Denominada nos Evangelhos
“a Mãe de Jesus”, Maria é aclamada, sob o impulso do Espírito, desde
antes do nascimento de seu Filho,
como “a Mãe de meu Senhor”.
Maria é verdadeiramente “Mãe de
Deus”, visto ser a Mãe do Filho
Eterno de Deus feito homem, que é
ele mesmo Deus.
A Virgem Maria cooperou “para
a salvação humana com livre fé e
obediência” Pronunciou seu ‘fiat”
(faça-se) “em representação de toda
a natureza humana” Por sua obediência, tornou-se a nova Eva.

ALEGRA-TE, CHEIA DE GRAÇA
Maria, a Mãe de Deus toda
santa, sempre Virgem, é a obra prima da missão do Filho e do Espírito
na plenitude do tempo pela primeira
vez no plano da salvação e porque
o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a Morada em, que seu Filho
e seu Espírito podem habitar entre
os homens.
Por pura graça, ela foi concebida
sem pecado como a mais humilde
das criaturas; a mais capaz de acolher o Dom inefável do Todo-Poderoso.

MÃE NA ORDEM DA GRAÇA
Assunta aos céus, Maria, por
sua múltipla intercessão, continua
a alcançar-nos os dons da salvação
eterna.
A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum
obscurece nem diminui a mediação
única de Cristo; pelo contrário, até
ostenta sua potência, pois todo o
salutar influxo da bem aventurada
Virgem deriva dos superabundantes
méritos de Cristo.
Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo
encarnado e Redentor. Mas, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos,
seja pelos ministros, seja pelo povo
fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente
difundida nas criaturas de modos
diversos, assim também a única
mediação do Redentor não exclui,
antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de
MÃE DE CRISTO, MÃE DA IGREJA uma única fonte.
Depois de termos falado do
papel da Virgem Maria no mistéÍCONE ESCATOLÓGICO
rio de Cristo e do Espírito, convém
DA IGREJA
agora considerar lugar dela no misAssim como no céu, onde já
tério da Igreja. Com efeito, a Vir- está glorificada em corpo e alma, a
gem Maria é reconhecida e honrada Mãe de Deus representa e inaugura
como a verdadeira Mãe de Deus e a Igreja em sua consumação no sédo Redentor. Ela é também verda- culo futuro, da mesma forma nesta
deiramente Mãe dos membros [de terra. Enquanto aguardamos a vinda
Cristo] , porque cooperou pela ca- do Dia do Senhor, ela brilha como
ridade para que na Igreja nascessem sinal da esperança segura e consoos fiéis que são os membros desta lação para o Povo de Deus em peCabeça’.” Maria, Mãe de Cristo, regrinação.
Mãe da Igreja.
SUA ASSUNÇÃO
Preservada imune de toda
mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi
assunta em corpo e alma à glória
celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho,
Senhor dos senhores e vencedor do
pecado e da morte, foi exaltada pelo
Senhor como Rainha do universo.
A Assunção da Virgem Maria é uma
participação singular na Ressurreição de seu Filho e uma antecipação
da ressurreição dos outros cristãos.

Gilberto Lopes
Diácono do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

Santuário da Penha celebra pela 1ª vez a Semana Santa
Jesus, por mais angustiado e com
medo pelo o que havia de vir, foi fiel
a seu Pai até o fim; mesmo durante
seus momentos de dor nos ensina o
maior exemplo de misericórdia. Ao
fim da Ação Litúrgica, a comunidade em procissão desceu a escadaria
com o Santo Lenho, objeto onde
está contido um dos pedaços da cruz
onde Jesus foi crucificado. Após a
procissão, aos pés da escadaria, foi
comunidade do Santuá- realizada a Via Sacra, relembrando
rio celebrou pela primei- o Caminho Sagrado que Jesus fez
ra vez a Semana Santa, que é a ce- até a sua ressureição.
lebração do Mistério Pascal, isto é,
a Paixão, Morte e Ressurreição de
Jesus, que humildemente seguiu a
vontade do Pai e realizou todo plano salvífico em resgatar o homem e
a mulher da situação de pecado.
Como é habitual na liturgia
do Domingo de Ramos, é lembrado
a passagem da entrada de Jesus em
Jerusalém e a sua Paixão. Muitas
pessoas estiveram presentes nessa
Santa Missa, erguendo seus ramos
No Sábado Santo foi realizadesde o coreto até a concha acústica do o último dia do Tríduo Pascal, o
às 10h.
Sábado de Aleluia, o dia mais imNa Quarta-feira Santa, o San- portante para todo cristão católituário vivenciou o Ofício das Tre- co. Houve a bênção do fogo novo
vas. O Ofício é uma paraliturgia para acender o novo Círio Pascal de
com elementos do Tríduo Pascal. 2016 em frente da Porta Santa do
Nela, vemos em síntese a luz de Santuário, o canto da Proclamação
Cristo que prevalece sobre a luz fu- da Páscoa com as velas acesas, as
megante dos apóstolos, que é repre- ricas Leituras, a renovação das prosentado pelo candelabro triangular messas do Batismo etc. Tal celebracom 12 velas que vão sendo apaga- ção virou um momento inesquecídas ao decorrer da celebração, per- vel para todos.
manecendo apenas a vela acesa do
No Domingo de Páscoa, a
meio que simboliza Cristo, luz de Santa Missa das 10h foi presidida
todos os povos. Ao final, Pe. Thiago
carregou uma cruz e caiu com ela
por 3 vezes ao chão, recordando o
gesto de Jesus.
Na Quinta-feira Santa, foi iniciado o Tríduo Pascal. A celebração
desse dia foi da Ceia do Senhor e
nos lembrou da instituição de dois
Sacramentos: Eucaristia e Ordem.
Ademais, também houve o rito do
lava pés e a transladação da Eucaristia para a Ermida de São José Maria
Escrivá, onde lá houve a Vigília do
Getsêmani durante uma Hora Santa
até às 22:30h.
Na Sexta da Paixão do Senhor, Pe. Thiago nos lembrou que

A

por Dom Paulo César, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Em sua homilia, Dom Paulo César falou sobre
a Ressurreição de Jesus e de modo
especial, sobre o comportamento
dos dois discípulos que apareceram
no Evangelho: Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava, João. Dom
Paulo César relatou que ambos os
discípulos amavam a Jesus, cada
um à sua maneira: Pedro, apesar de
ter negado Jesus, não ficou com os
erros do passado. Arrependeu-se e
seguiu em frente, caminhando com
Jesus Ressuscitado. João, pela intimidade que teve com Jesus e pelo
gesto de ter inclinado a cabeça em
seu peito, nos dá um belo exemplo,
como gesto de Ressurreição.
Na certeza de que a luz venceu as trevas, saiamos da morte
para a vida porque experimentamos
a certeza da ressurreição. Cristo caminha a nossa frente e nos leva a
viver como criaturas livres! “Este
é o dia que o Senhor fez para nós:
alegremo-nos e nele exultemos!”(Sl
118,24).
Viva o Cristo ressuscitado! Aleluia!
Aleluia! E sua mãe santíssima!

Dayanne de Menezes
Pascom do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

Todos contra o Aedes Aegypti

D

esde o ano passado, o Brasil
vem enfrentando uma epidemia
de Dengue, chegando a totalizar
mais de 745 mil casos, apenas em
2016. Além disso, nosso país passou a registrar casos de duas outras
doenças, também transmitidas pelo
mosquito aedes aegypti, até então,
desconhecidas pelos brasileiros: a
Zika e a Chikungunya. Com sintomas parecidos, essas três viroses
tem gerado dificuldades no diagnóstico.
A infestação do mosquito aedes aegypti é mais intensa nos períodos chuvosos com temperaturas
mais elevadas. Os ovos adquirem
resistência ao ressecamento em apenas 15h após a postura. Isso permite
que os ovos sobrevivam meses em
ambientes secos, até que o
próximo período chuvoso
e quente propicie a eclosão.
Das três doenças
acima citadas, a Dengue
é mais perigosa. Ela se
caracteriza por febre alta,
entre 39° e 40° graus,
que começa subitamente. O indivíduo apresenta
dores nos músculos, articulações, na cabeça e
atrás dos olhos. Aparecem
manchas vermelhas pelo
corpo, algumas vezes acompanhadas de coceira. Ademais, é comum
que o paciente sinta náuseas, vômitos, diarreia; dor abdominal intensa; vômitos persistentes; acúmulo
de líquidos; tonturas; aumento do
fígado; sangramento de mucosa;
letargia e/ou irritação; aumento de
hematócritos, o que pode estar associado a redução das plaquetas. A
Dengue pode gerar complicações
como comprometimento de órgãos
vitais. Quanto ao risco à grávidas

e recém-nascidos, a infecção congênita não ocorre com frequência,
mas é importante atentar para riscos
como o sangramento do útero.
A Chikungunya, que quer dizer “andar curvado”, provoca febre
alta, entre 39° e 40° graus, que começa subitamente. As articulações
incham e provoca dores intensas,
que dificultam a realização de atividades cotidianas, como, por exemplo, cozinhar e escovar os dentes.
Surgem manchas vermelhas pelo
corpo com coceira intensa. As dores
nas articulações podem persistir por
meses ou até anos, em alguns casos,
com queda da produtividade em população economicamente ativa. O
vírus pode ficar no sangue por até
8 dias.

No que se refere às gestantes,
a transmissão da mãe para o filho
durante a gravidez é incomum. No
entanto, se a gestante for infectada
no período próximo ao parto, o bebê
pode apresentar sintomas da doença
e manifestações graves. Entre os casos, a maioria envolve danos ao sistema nervoso central, complicações
cardíacas e na pele, podem surgir
bolhas.
Por outro lado, nos quadros de
Zika, há ausência de febre ou febre

leve. O indivíduo pode apresentar
dores menos intensas nas articulações, em geral nas extremidades, às
vezes acompanhadas de inchaço. Os
olhos ficam vermelhos e há aversão
a luz. Também aparecem manchas
vermelhas pelo corpo com coceira
intensa. É possível sentir dormência
nas extremidades, dificuldades para
caminhar, alterações neurológicas
e paralisia facial. Além disso, pode
haver comprometimento neurológico, provocando debilidade muscular, e ainda, reação autoimune, isto
é, Síndrome do Guillain- Barré, que
pode levar a paralisia cerebral.
No que tange as grávidas e
recém-nascidos, o aumento do número de recém-nascidos com mal
formação congênita, sobretudo
microcefálicas, tem sido
associado ao Zika vírus,
nos primeiros meses de
gestação. A microcefalia é
uma condição neurológica
em que a cabeça do bebê é
menor quando comparada
ao padrão de outros bebês
do mesmo sexo e idade.
Está associada ao retardo
mental.
O tratamento da
Dengue, Chikungunya e
Zika é quase o mesmo.
Não existem medicamentos específicos para nenhuma delas.
Nos três casos, o paciente deve permanecer em repouso e beber bastante líquido. Importante destacar que
NÃO se deve fazer uso de remédios
que contenham ácido acetilsalicílico, pois eles podem desencadear
hemorragias.
Fabíola Lima
Pascom do Santuário de
Nossa Senhora da Penha de França

Projeto Musical MIMO no
Santuário da Penha.

Terço dos Homens do Vicariato Leopoldina na Comunidade
da Merendiba, Penha.

16 anos do Grupo de oração
“Maria do Sim”

Peregrinação do movimento
de Cursilho da Arquidiocese.

Investidura de novos
membros da pastoral da liturgia
do Santuário da penha.

Missa pelo aniversário de 143 anos
do Colégio N. Sra. da Penha.

Jornada diocesana da
Juventude com o nosso
Cardeal Dom Orani.

1ª Semana Santa no Santuário
Domingo de ramos

Sábado de aleluia

Ceia do Senhor

Sexta-feira da paixão

Domingo da Ressureição

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA: PASTORAIS, MOVIMENTOS E EQUIPES
VENERAVEL 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
Encontros 3º sábado 15h
PASTORAL DA CARIDADE SOCIAL
Coord. Maria Alcina de S. F. Cardoso
Vice: Suely Patrocínio Carvalho
Encontros as 2ª feiras de 9h às 10:30
EQUIPE DE 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.
Encontros 3° sábado de 9h às 12h

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 19:30
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
TERÇO DIÁRIO
Coord. Noemen Camila de Carvalho
Encontros todos os dias às 7:30
EQUIPE DE PEREGRINAÇÃO
Coord. Adriana de Souza S. Menezes
Vice: Rubens Bezerra de Menezes
DEVOÇÃO DAS 1.000 AVES MARIAS
Coord. Noemen Camila Carvalho

EXPEDIENTE DO SANTUÁRIO:

Encontros 1ª segunda feira às 9h
GRUPO DE ORAÇÃO “MARIA DO SIM”
Coord. José Luciano F. do Nascimento
Encontros 4ª feira às 19:30
PASTORAL DOS COROINHAS E
CERIMONIÁRIOS
Casal Assistente:
Andréia Bettero dos Santo e Maciel Pedro
dos Santos
Encontros aos domingos 8h30
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).
CORAL LOUVANDO A MARIA
Coord. João Paulo Cabral de Oliveira
Encontros aos domingos 8:30
PASTORAL DO TURISMO
Coord. Adelson Gomes de Andrade
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Coord. Bernardo Ribeiro Ferreira

AGENDA:

O SANTUÁRIO PERMANECE ABERTO DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.

Maio:

SECRETARIA (TELEFONE: 3219-6262)
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na
sexta-feira de 7h às 16h.

01 – Abertura do Mês Mariano com a 8ª Peregrinação do terço
dos homens, seguida de Missa na concha às 16h com o Cardeal.
07 – Peregrinação dos Diáconos com suas esposas às 9:30.
13 – Missa de N. S. de Fátima 8h na Capela.
15 – Crisma na Catedral às 10h
15 – Almoço comunitário com música ao vivo - 11h30
21 – Passeio ao sítio Bumerangue às 6:00 da manhã. (150,00)
22 – Formação Mariana às 8:30 ou 14:30 (à escolha) na Capela.
23 – Missa de Santa Rita de Cássia com distribuição de rosas
25 – Confecção dos Tapedes de Corpus Christi às 20h
26 – Missa de Corpus Christi às 08h (DIA SANTO DE GUARDA)
26 – Procissão às 16h (no Centro) com TODA IRMANDADE.
28 – Peregrinação da OVS Arquidiocesesana das 8h às 14h.
29 – 16h Encerramento Arquidiocesano do mês Mariano com
procissão saindo da Paróquia Bom Jesus da Penha e Missa com
Cardeal na concha acústica do Santuário, seguida de coroação.

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

Junho:
08 – 01 ano de Missa pela Vitória às 19:30, precedida pelo terço
às 19h.
13 – Missa de Santo Antônio com bênção dos paezinhos às 08h.
25 – 1º Penha Fantasy ( Baile à fantasia) às 19:30 na quadra do
Colégio que fica na ladeira do Santuário. Convites à venda por 10,00.

Julho: FESTA JULINA DIAS 09 E 10 A PARTIR DAS 16:00.
(na concha acústica do Santuário)
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias, de 7h às 17h.

