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Editorial

A Voz do Reitor

Caros amigos do Santuário de Nossa
Senhora da Penha. É com grande alegria
que chegamos a mais uma edição desta
nova Nossa Revista.
Nesta edição abordaremos o tema
sobre o Ano Santo da Misericórdia definido
pelo nosso Papa Francisco e que terá seu
início no próximo dia 8 de dezembro,
Solenidade da Imaculada Conceição de
Maria. Sua Santidade ressaltou a grandeza
da misericórdia divina e, ao mesmo tempo, a importância de os fiéis aplicarem
em sua vida a virtude da Misericórdia.
Nosso Reitor Pe. Thiago Sardinha enfatiza em seu artigo, como a misericórdia
é o verdadeiro estilo de vida de Jesus, em fala do Papa Francisco. Por ventura
destaca que o Santuário da Penha foi contemplado pelo Cardeal Arcebispo
Dom Orani João Tempesta, como o local de peregrinação oficial no Ano Santo.
Nosso Diácono Gilberto, nos contempla com uma bela leitura sobre a morte
e ressurreição, em que adverte que a nossa ressurreição seguirá o modelo de
Cristo. Onde voltaremos a nos encontrar conosco de modo diferente.
Esse mês a Nossa Revista ganha 2 novas colunas. “Você Sabia?”, escrita pelo
nosso amigo e colaborador Thiago Ventura. A coluna será um texto informativo
e descontraído sobre as principais curiosidades do Santuário. Esse mês ele nos
contempla sobre a história sobre Nossa Senhora da Penha de França. A outra
novidade em nossa publicação é o artigo de nosso Vice Reitor Pe. Jair de Freitas,
que inicialmente será dividido em 3 partes sobre a missão de servir.
Você ainda vai conferir muitas fotos de todos os momentos marcantes da
380ª Festa de Nossa Senhora da Penha. Abertura da Festa, Feijoada, Missa pela
Vitória, o evento de evangelização Sobre a Rocha, entre muitos outros eventos
culturais que tivemos durante todo o mês de Outubro.
Além dessas matérias você encontra, passatempos, expediente do Santuário
e a agenda completa do Santuário para os próximos 2 meses, que eu garanto
será “SHOW DE BOLA”.

Caros filhos e filhas do Santuário de
Nossa Senhora da Penha,

Fabiano Wallace Machado,
Coordenador da Pastoral de Comunicação
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O Santo Padre o Papa Francisco
convocou o Ano Santo da Misericórdia
desde 08 de Dezembro até o dia de Cristo
Rei do ano de 2016 e nosso Santuário da
Penha foi contemplado pelo Sr. Cardeal
Dom Orani em ser local de peregrinação
do Ano Santo. Nossa comunidade estará
reunida para abertura da Porta Santa do Templo do Santuário da Penha no
dia 13 de Dezembro, domingo, às 16:00, com a presença de Dom Roque,
bispo auxiliar do Rio e animador de nosso Vicariato Leopoldina.
Misericórdia é o estilo de vida de Jesus, disse Francisco. Assim, o
Papa exorta o povo de Deus a se manter firme nesse modo de viver, tão
desprezado pelo mundo como figura de quem seja fraco. No entanto, “é
na fraqueza que o poder de Deus se manifesta” (2 Cor 12, 9), escreveu São
Paulo. Quando nos colocamos nessa entrega na Providência Divina não
há o que temer, pois a realidade humana é apalpada naquilo que somos,
feitos do pó (Gn 3,19), que, por isso mesmo, precisa sempre do auxílio do
amor de Deus.
E, sendo “o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado” (Rm 5,5), a misericórdia de Deus foi infundida
dentro de nós desde dia de nosso batismo, já para apagar a grande miséria
com que nascemos: o pecado original. Deus não perde tempo: “Porei
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela” (Gn 3,
15). Deus, desde o início da criação, nos socorreu conforme a promessa de
Gênesis e a cumpriu no sangue derramado de Jesus na cruz reconciliando
a inimizade entre nós e o Divino.
No alto da cruz, a misericórdia do Pai se escancarou! Que magnificência
do perdão manifestando a misericórdia por nós. E Deus, até hoje, atualiza
esse perdão na Santa Missa, Sacrifício do Calvário renovado no altar. Eis
a misericórdia em cada Missa para todos que dela se aproximam, como
alimento dos fracos para se tornarem fortes no Cristo, que se rebaixa até
nossa condição miserável. A grandeza de Cristo num simples pedaço de
pão e num bocado de vinho revela-nos que sua misericórdia é sem limites
(cf. Salmo 135,1).
Desse modo, proclamamos, como reconciliados com Deus, por Cristo,
no Espírito, que o amor vence todas as barreiras de intrigas, confusões,
impaciências, maledicências, pois “Deus não nos trata como exigem
nossas culpas” (Salmo 78). Não podemos ser prepotentes ao achar que o
que fizeram contra nós seja a pior coisa do mundo, digno de toda falta de
perdão. Temos que ponderar que não somos capazes de medir os danos
que também causamos aos outros por nossas faltas, que muitas das vezes
nem chegam ao nosso conhecimento.
Enfim, que o Santuário da Penha seja um local de renovação de
mentes e de comportamentos em “serdes misericordiosos como vosso Pai
é misericordioso” (Lc 6,36). Não queiramos o que Deus não quer, como nos
ensina o Apóstolo das Gentes: “toda gritaria, injúrias deve desaparecer do
meio de vós, assim como toda espécie de maldade” (Ef 4, 31).
Pe. Thiago Sardinha,
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Penha

A origem de Nossa Senhora da Penha de França

Thiago Ventura

Apesar do nome, tudo aconteceu
na Espanha
No ano de 1434, um monge francês
chamado Simão, sonhou que no topo de
uma serra bem alta, estaria enterrada
uma imagem de Nossa Senhora. No

sonho, a imagem estava revestida de luz
e acenava para que ele fosse encontrá-la.
Naquela época, os franceses estavam
em guerra contra os muçulmanos, e os
católicos enterravam as imagens para
escondê-las e, assim, protegê-las. Simão
sentiu um chamado divino muito forte
para encontrar aquela imagem com que

havia sonhado. Durante cinco anos, ele
percorreu e procurou incansavelmente
em diversas montanhas. Um dia, segundo
seus relatos, já completamente exausto,
ele ouviu uma orientação de Nossa
Senhora, dizendo: “Simão, vela e não
durma!” (depois ele adotou “Vela” como
sobrenome). Então, Simão, mesmo
exausto, continuou sua procurando.
Três dias depois ele encontrou com
uma senhora muito bonita, com uma
criança no colo, que indicou o lugar onde
encontraria o que procurava. Esse lugar
era uma montanha chamada Penha de
França, localizada no norte da Espanha.
Com a ajuda de alguns pastores de ovelhas
daquela região, ele conseguiu encontrar a
imagem com que havia sonhado. Então,
naquele mesmo local, o agora Simão
Vela, construiu uma pequena capela que,
pouco tempo depois, ficou conhecida
pela grande quantidade de milagres
alcançados pela intercessão de Nossa

Senhora.

O Primeiro Santuário de
Nossa Senhora da Penha de
França
Um tempo após a famosa batalha
de Alcácer-Quibir, uma peste assolou
Portugal. Como a Espanha, que
fica ao lado de Portugal, havia se
livrado daquela doença graças à
intervenção de Nossa Senhora da
Penha de França, o Senado da Câmara
de Lisboa prometeu à Mãe de Deus
construir um grandioso templo, se
ela livrasse a cidade da moléstia.
Então, epidemia desapareceu quase
subitamente e a Câmara mandou
erguer um magnífico santuário no
local onde ficava a pequena capela
construída por Simão Vela.

Servir é a expressão do amor vivido até o extremo
Pe. Jair de Freitas
Vice-reitor do Santuário de
Nossa Senhora da Penha

“O Filho do homem não veio
para ser servido, mas para servir”. O
que significa esta frase na boca de
Jesus e para sua vida? Para Jesus o
serviço não é somente um conjunto
de pequenas boas obras de ajuda
aos demais. Para ele o que conta é a
atitude de serviço como atitude de
vida: “Eu vim para servir”. Ou seja,
desejar sempre uma vida gozosa e
plena para todos e orientar toda a
atividade para consegui-la: “Eu vim
para que todos tenham vida e a
tenham em abundância” (Jo 10,10).
Servir torna-se, então, um estilo de
vida, e não é apenas uma atividade
em determinado momento da vida
diante dos demais.
O que acontece quando o serviço
não é uma atitude de vida? Para
responder a esta pergunta, Jesus
utiliza como exemplo de não-serviço
o estilo de vida de governantes

absolutos de seu tempo: “Vós sabeis
que os chefes das nações as oprimem
e os grandes as tiranizam”(v.42).
Para Jesus todo governo comporta
domínio, e todo político tem no seu
interior certa ânsia de domínio.
Por que tem essa ânsia de domínio
e de poder? Porque na lógica dos
homens que têm espírito mundano,
os vencedores são aqueles que tomam
o mundo de assalto com o seu poder,
com o seu dinheiro, com a sua ânsia
de triunfo e de domínio, com a sua
capacidade de impor as suas idéias;
são aqueles que impressionam pela
forma como vestem, pela sua beleza,
pela sua inteligência, pelas suas
brilhantes qualidades humanas. Era
este espírito mundano que estava
dominando os pensamentos dos dois
discípulos que pediram uma posição
privilegiada no Reino de Jesus Cristo
(v.37). O poder instrumentaliza tudo,
justifica tudo a seu objetivo e daí se
segue a morte para os demais. Mas
na lógica de Deus, os vencedores
são aqueles que, embora vivendo
no esquecimento, na humildade, na
simplicidade, sabem fazer da própria
vida um dom de amor aos irmãos; são
aqueles que, com as suas atitudes de
serviço e de entrega, como atitude de
vida, trazem ao mundo uma mais valia

de vida, de libertação e de esperança.
O serviço pode produzir até a morte de
quem serve, mas será a vida para os
demais. Jesus foi morto por ter servido
a todos até o fim por amor. Mas o amor
vivido por Deus feito homem, Jesus
Cristo, abriu para todos os homens a
vida de Deus. A vida inteira de Jesus
foi um serviço, uma entrega pessoal
de amor. Nos misteriosos caminhos
de Deus, o sofrimento de um justo por
causa do serviço vivido até a morte se
torna uma dinâmica geradora de vida
nova. Jesus Cristo demonstrou, com
a sua Paixão, Morte e Ressurreição,
a verdade desta afirmação. Por essa
absoluta fidelidade ao amor, por
essa entrega plena, os homens são
arrebatados até a esfera divina.
Portanto, não nos deixemos
enganar: Deus não está naquilo que
é brilhante, sedutor, majestoso. Mas
Deus está na simplicidade do amor
que se faz dom, no serviço e na
entrega humilde aos irmãos. Por isso,
podemos perceber a presença de Deus
a nosso lado nos pequenos gestos
que todos os dias testemunhamos
e que nos dão esperança, nas coisas
simples e cotidianas que nos enchem
o coração de paz, nas pessoas
humildes que o mundo despreza e
marginaliza, mas que são capazes de

gestos impressionantes de serviço,
de partilha, de doação, e de entrega.
A p a r t i r d e s s e p r i m e i ro
pensamento é necessário cada um
perguntar-se: “No meu dia a dia,
quando tenho que estabelecer as
minhas prioridades e de fazer as
minhas escolhas, deixo-me conduzir
pela lógica de Deus ou pela lógica
dos homens, pela lógica de poder e
de domínio ou pela lógica de serviço
como atitude de vida?”.

Morte e Ressureição

Gilberto Lopes
Diácono do Santuário de
Nossa Senhora da Penha

A fé na ressurreição é a grande
novidade da mensagem evangélica;
o Ressuscitado, convertido em
“primícias daqueles que morreram”
(1Cor 15,20), explica nossa vida,
nossa morte e a possibilidade da
ressurreição.
Cristo nos revela que para viver
é preciso “renascer do alto” (Jo 3,7),
é preciso passar através de continua
morte e ressurreição “para vivermos
vida nova” (Rm 6,4). Caem os limites
entre a vida, a morte e a ressurreição,
já que Cristo é a ressurreição e a vida
(Jo 1 1,25). Nesta nova perspectiva de
vida, não só nos sentimos vitalizados
pelo sopro de Deus, mas nossa
vitalidade se mede pela comunhão
realizada em Cristo: “Já não sou eu
que vivo, é Cristo que vive em mim”
(Gl 2,20).
Esta realidade de fé não elimina
a sensibilidade humana diante do
fato traumático da morte, mas lhe dá
sentido. Jesus “chorou” e “estremeceu”
diante da sepultura de Lazaro (Jo 11,
35-38), embora estivesse disposto
a lhe restituir a vida terrena, e no
Getsémani “começou a sentir terror
e angustia” e se sentiu “triste até a
morte” (Mc 14,33-34), apesar de
haver chegado para ele “a hora”
esperada para a glorificação do Pai e
para sua própria glorificação (Jo 17,1).
Mas na cruz reaparece sua vitória até
sobre a morte, sua ressurreição.
Nossa ressurreição seguirá o
modelo de Cristo de vida nova, onde
voltaremos a nos encontrar conosco
mesmos, mas de modo diferente. As
ressurreições que o Evangelho nos
relata (a filha de Jairo, o filho da viúva

de Naim, Lázaro) são impropriamente
chamadas de “ressurreições”. Somente
Cristo ressuscitado representa
a novidade da ressurreição. Não
busquemos na Bíblia explicações
sobre a modalidade e o tempo de
nossa ressurreição. Sabemos que se
trata de uma continuidade, já que
somos nós que ressuscitamos, e de
uma diversidade de Vida: Corruptível,
o corpo ressuscita incorruptível;

pecado e a tudo o que em nós atrasa
ou diminui a comunicação vital com
Cristo e com os irmãos (1Cor 15.31).

desprezível, ressuscita reluzente
de glória; fraco, ressuscita cheio
de força; semeado corpo animal,
ressuscita corpo espiritual (lCor 15,4244). O apóstolo Pedro afirma que
“esperamos novos céus e nova terra”
(2Pd 3,13; cf. Ap 21.1), e a tradição
cristã fala de glorificação final. Não é
necessário pensar que a ressurreição
dos indivíduos deva ser deixada para
o fim dos tempos. Então, porém,
certamente, manifestar-se-á toda a
história da salvação para a glória de
Cristo e de seus eleitos.
Aceitara morte como trânsito
Pascal
O cristão teme principalmente
a morte do pecado, que poderia
constituir o momento da separação
definitiva da comunhão com Cristo.
Viver significa para o cristão renascer,
e então, para ele, a palavra “morte”
deve transformar-se na palavra
“ressurreição”, passagem da morte
para a vida nova. Trata-se do trânsito
pascal, que começa com o batismo
e supõe um morrer cotidiano ao

dom da vida, esta vida que se insere
no tecido biológico, mas que não se
identifica com a situação biológica,
já que é vitalizada pelo sopro imortal
de lahweh e que renasceu em Cristo
ressuscitado. Viver e morrer significam
para o cristão aceitar o trânsito pascal
em que a entrega a Cristo e aos
irmãos não se realiza sem dificuldades
nem desilusões, sem espírito de
desprendimento através dessas

Preparar-nos para morrer significa
perceber um sentido da vida que não
se identifica com a vitalidade terrena,
mas com a comunhão com Cristo. O
cristão realiza a dinâmica pascal da
morte a ressurreição em proporção
com sua capacidade de resposta ao

pequenas mortes cotidianas até a
morte biológica, etapa obrigatória
para a ressurreição definitiva em
Cristo. Viver e ressuscitar para o cristão
equivalem a cuidar da própria vida e
da dos outros numa promoção global
que leve especialmente em conta os
valores ou tesouros que “nem a traça
nem o caruncho corroem” (Mt 6,20); é
participar cada dia da comunhão com
Cristo ressuscitado, que se acha perto,
para ser compreendido, perdoado,
ajudado a ressurgir dia após dia, certo
de que nada o separará de Cristo (cf.
Rm 8.38); e entregar-se com decidido
empenho, até arriscando a própria
vida física, crendo nesta comunhão
dos santos que ultrapassa as nossas
fronteiras.
A ressurreição constitui um dom
particular de Deus plenamente
gratuito. Cristo oferece-nos o dom
da vida nova e glorificante em
comunicação com Deus Pai e com os
irmãos redimidos. Realidade nova e
gratuita, embora Cristo estabeleça
para os adultos a condição da
aceitação livre e comprometida de fé.
Assim, o cristão respeita o dom
da existência terrena e dela cuida,
sem cair, porém, na idolatria de
querer prolongar a todo custo a vida
biológica. Sente o trauma da morte
biológica e reflete com seriedade
sobre o juízo de Deus; mas aceita
a morte como a última forma de
purificação e sabe que esta morte
significa colocar-se nas mãos do Pai;
é ressuscitar definitivamente em
Jesus Cristo.

Misericordiae Vultus: Encontrando a misericórdia divina em
nossas almas
Elisiene Gomes

Um refúgio em meio à
tempestade, assim poderíamos
descrever a misericórdia divina.
Muito mais que um atributo de Deus,
é uma das características que mais
devemos nos devotar e imitar.
Quem de nós nunca passou por
provações? A provação não é o fim
de nossa fé, mas o começo do acesso
ao coração de Deus.
Sara, em meio à sua dor, tinha a
certeza de que a misericórdia divina
a alcançaria, prova desta fé é a oração
dela, na qual afirma que “todo aquele
que honra à Deus tem a certeza de
que sua vida, se for provada, será
coroada; que depois da libertação
haverá também acesso à divina
misericórdia. ” (Tobias, 3,21). Assim
devemos ser cada um de nós em
nossa caminhada de fé, passar por
tribulações, mas com nossa confiança
no Deus, que é misericórdia.
A palavra misericórdia
(miseris+cor+daris), de um modo
geral, significa dar o coração ao
mísero, que é exatamente o que Jesus
fez por nós, nos deu não somente o
seu coração, mas a sua vida, para a
nossa salvação.
No milagre eucarístico que
ocorreu em Lanciano (Itália), os
pedaços da hóstia consagrada se
transubstanciaram em partes de um
coração humano, o que colabora para
a nossa fé em um Deus que dá seu
coração à cada um de nós em cada
Santa Missa.
Receber o coração de Deus não
é o bastante para o cristão, somos
desafiados a imitarmos Jesus, que
não olha o nosso merecimento, mas
nos ama e nos estende Seu favor.
Como imagem e semelhança
de Deus, não poderíamos negar a
capacidade para o bem que o próprio
Criador colocou em cada um de nós,
de sermos “misericordiosos segundo
nossas posses” (Tobias 4,8).
No Sermão da Montanha, há uma
promessa para aqueles que atendem
a este convite: “Bem-aventurados os
misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia! ” (Mateus 5,7)
Tendo um Pai que é “rico em
misericórdia ” (Efésios 2,4), não
podemos ficar insensíveis ao apelo
de nosso Papa Francisco, que nos
convida através da bula escrita este
ano, Misericordiae Vultus – O rosto
da misericórdia, a sermos reflexo da
graça divina aos nossos irmãos.

Desde 2014 temos vivido, de
modo especial na Arquidiocese
do Rio de Janeiro, anos temáticos
que nos remetem às virtudes
teologais, virtudes estas que são
fundamentadas pelo Espírito Santo,
quando recebemos o Batismo. Elas
têm o intuito de nos santificar e nos
auxiliar no relacionamento com a
Santíssima Trindade. São elas: Fé,
Esperança e Caridade.
Em 2014, foi instituído na Igreja
o ano da fé, pelo Papa emérito Bento
XVI, com a publicação da Encíclica
Porta Fidei que significa a Porta da Fé
– pela qual, todos nós devemos passar,
é onde começa o relacionamento com
Deus, pois “primeiro é necessário
que creiamos que Jesus é o Filho de
Deus para que nos cheguemos à Ele”
(Hebreus 11,6).
Este ano estamos vivendo com
a Igreja do Brasil o ano da Caridade,
segundo a orientação do 11º Plano de
Pastoral. Uma vez passado o ano da Fé,
temos a oportunidade de provarmos
está fé por meio da caridade, pois bem
nos diz São Tiago, a fé sem obras é
morta (Tiago 2,26)
Em 2016, a Arquidiocese do Rio
Janeiro celebrará o ano da Esperança
e a Igreja como um todo, através do
convite do Papa Francisco, viverá
a partir do dia 08 de dezembro de
2015 – após o início do ano litúrgico e

dia da Imaculada Conceição de Nossa
Senhora - o Ano da Misericórdia.
Desde sempre, Deus revela a sua
misericórdia ao ser humano, mas de
um modo especial, desde 1931, foi
instituída a Festa da Misericórdia,
celebrada até hoje no primeiro
domingo após a Páscoa, conforme
o pedido de Jesus Misericordioso à
Santa Faustina.
Depois que Jesus ressuscitou, toda
a privação da glória de Deus acaba.
A entrega de Jesus, por meio de Sua
Paixão e cruz e Sua ressureição, vem
modificar a realidade humana.
Como batizados somos
convidados a viver a misericórdia,
modificando as realidades que
podemos à nossa volta, realizando
as obras de misericórdia, que se
dividem em espirituais e corporais.

Obras de misericórdia espirituais:
»»
Dar bom conselho
»»
Instruir os ignorantes
»»
Advertir os pecadores
»»
Consolar os aflitos
»»
Perdoar as ofensas
»»
Suportar pacientemente
os outros
»»
Rezar pelos vivos e pelos
mortos

As obras de misericórdia não
podem ser ações automáticas
para “ganhar o céu”, as obras
misericórdia são, antes de
Obras de misericórdia corporais: de
mais nada, um reflexo do coração
que foi tocado pela misericórdia
»»
Dar de comer ao faminto
divina, um coração que ao bater
»»
Dar de beber ao sedento
tantas portas fechadas, finalmente
»»
Vestir os nus
encontrou abrigo no coração de
»»
Dar pousada aos peregrinos Deus. As obras de misericórdia são
»»
Visitar os enfermos
resposta de amor, pois vemos no
»»
Visitar os encarcerados
nosso irmão o rosto de Deus.
»»
Sepultar os mortos

COMO O BOM SAMARITANO
Nos últimos dias, inúmeros meios
de comunicação tem noticiado a saída
em massa, por motivos de guerra,
perseguição política ou étnica, de
milhares de pessoas de seus países de
origem, rumo a Estados estrangeiros.
Em busca de oportunidades e de uma
vida mais digna longe das áreas em
conflito, aqueles que conseguem
chegar ao seu destino, enfrentam as

mais diversas dificuldades, como a
falta de assistência, o preconceito e o
discurso de ódio.
Em nosso país, o instituto do
refúgio é regrado pela lei 9474/97.
O referido diploma legal, traz em
seu artigo primeiro quem será
considerado refugiado. Assim, todo
indivíduo que, devido a fundados
temores de perseguição por motivos
de raça, religião, nacionalidade, grupo
social ou opiniões políticas encontrese fora de seu país de nacionalidade
e não possa ou não queira acolher-se
à proteção de tal país; bem como
aquele que não tendo nacionalidade
e estando fora do país onde antes
teve sua residência habitual, não
possa ou não queira regressar a
ele, em função das circunstâncias
descritas anteriormente; ou ainda
o indivíduo que devido a grave e
generalizada violação de direitos
humanos, é obrigado a deixar seu país
de nacionalidade para buscar refúgio
em outro país.
De acordo com a Fundação Ajuda

a Igreja que Sofre, a cada quatro
segundos alguém no mundo se torna
refugiado. O Brasil é um dos destinos
mais escolhidos em razão de ser
internacionalmente conhecido por
sua hospitalidade. Nosso país, apesar
de signatário dos principais tratados
de direitos humanos e de ser parte da
Convenção das Nações Unidas de 1951
sobre o Estatuto dos Refugiados e do

seu Protocolo de 1967, ainda carece
de políticas sociais significativas nesse
sentido.
Todavia, a ausência de uma
resposta que faça valer as legislações
internacionais sobre o tema, não
é uma particularidade do Brasil.
Na Europa, encontramos países
receptivos aos refugiados, outros
que alegam não estarem preparados
para recebê-los, e, ainda, os que
defendem que seja estabelecida uma
cota específica de refugiados para
cada país, dando ensejo à deportação
quando ultrapassado o limite.
Frente a este panorama, é possível
depreender que enquanto não houver
uma conduta mais categórica e eficaz,
que implique em um esforço universal
de cooperação fundamentado na
proteção da dignidade da pessoa
humana, não será possível administrar
os movimentos migratórios. É preciso
que haja uma união entre os Estados,
no sentido de buscar uma solução
conjunta para os motivos que levam
essas pessoas a saírem de seus países

de origem. No entanto, para a maioria
dos Estados, parece mais simples agir
com falta de humanidade e fechar os
olhos para uma situação que já era
previsível.
Diante desta conjuntura, haja vista
estarmos às vésperas de ingressarmos
no Ano Jubilar da Misericórdia, somos
convidados a fixar ainda mais o nosso
olhar na Misericórdia do Pai, de forma
a testemunharmos a nossa fé através
de uma postura evangélica concreta,
de efetiva caridade em relação aos
nossos irmãos refugiados.
Desse modo, frente à ausência dos
Estados, cresce a importância do papel
das instituições religiosas, que em um
momento inicial, fornecem auxílio
básico aos refugiados, como moradia
temporária, aulas de português,
escola para as crianças, assistência
jurídica, para que, no futuro, sejam
inseridos no mercado de trabalho
e possam garantir o seu próprio
sustento.
Ademais, algumas instituições
oferecem também assistência
psicológica, tendo em vista que além
do sofrimento vivenciado nas zonas
de conflito, essas pessoas sofrem
todo tipo de preconceito na sociedade
brasileira.
Em sua grande maioria, essas
organizações não dispõem de recursos
provenientes de convênios celebrados
com o governo. Sem embargo, no que
se referem às suas despesas, contam
com a solidariedade de parcerias, do
voluntariado e do que arrecadam

Fabíola Lima
membro da equipe de liturgia

através de campanhas. Isto é, de
gente que, como o bom samaritano,
não se importa com raça, religião,
condição social daquele que está
precisando da sua ajuda. São pessoas
que simplesmente se doam àquele
que precisa, sem nada em troca, pois
reconhecem Jesus Cristo na figura
daquele sujeito que se encontra em
situação de fragilidade.
Essa é um das vertentes da
postura que o Papa Francisco espera
que adotemos no Ano Jubilar da
Misericórdia. Como disse o Pontífice,
devemos responder à globalização
das migrações com a globalização da
caridade e da cooperação, e que não
venhamos a sentir a tentação de ser
cristãos, mantendo uma prudente
distância das chagas do Senhor,
pois assim Ele nos diz: “tive fome e
me destes de comer, tive sede e me
destes de beber, era peregrino e me
acolhestes; nu e me vestistes; enfermo
e me visitastes; estava na prisão e
viestes a mim.” (Mateus 25, 35-36).

Acima: Carreata dos taxistas e
chegada da imagem peregrina
Abaixo: Caminhada terço dos
homens
Acima: Ação Social - Cristo Redentor
Abaixo: Caminhada dos Acólitos e Cerimoniarios

Acima: Folclore Português
Abaixo à esquerda: Apresentação novo
manto
Abaixo à direita: Inauguração maquete
Rincão
Acima: Lavagem da escadaria
Abaixo: Missa pela Vitória

Esquerda e abaixo: Sobre a
Rocha
À direita: Reinauguração
púlpito

À direita acima: 1ª Feijoada
da Penha
À direita abaixo: Apresentação Preto Jóia e Grupo
Samba Arte

SANTUÁRIO DE N. SRA. DA PENHA: PASTORAIS, MOVIMENTOS E EQUIPES
VENERAVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA
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. Maria Natália R. Figueiró
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. Maria Cleonice do N. Mendes
Vice: Sheila Lima Bernardo
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
TERÇO DOS HOMENS
Coord. João Gonzaga Oliveira
Encontros 5ª feira ás 19:30
CORAL DOS AMIGOS DE N. SRA. DA PENHA
Coord. Luiz Carlos Azevedo
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

PASTORAL DOS COROINHAS E CERIMONIÁRIOS
Casal Assistente:
Andréia Bettero dos Santo e Maciel Pedro dos Santos
Encontros aos domingos 8h
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 NOSSA SENHORA DA PENHA
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 DA COMUNICAÇÃO
Coord. Fabiano Wallace M. Nascimento

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
TELEFONE: (21) 3219-6262
ORAÇÃO PELO SANTO PADRE, O PAPA
Todo sábado às 11h.
MISSA PELA VITÓRIA
Toda 2ª quarta-feira às 19:30h.
O SANTUÁRIO PERMANECE ABERTO DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.
SECRETARIA
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira, de 7h às 16h.
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 quinta-feira de 9h às 11:30h, agendando com a secretaria pelo telefone: 3219-6262.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias, de 7h às 17h.

GRUPO DE ORAÇÃO “MARIA DO SIM”
Coord. José Luciano F. do Nascimento
Encontros 4ª feira às 19:30

AGENDA
Novembro:
01 – 1º Domingo do Mês – Todas as Missas com Procissão e Bênção do Santíssimo Sacramento
07 – 8h Missa pelas Famílias
08 – 15h Assembléia Geral de avaliação da Festa de Nossa Senhora da Penha
11 – 19:30h Missa pela Vitória
21 – 14h Festa da Unidade Arquidiocesana na Catedral
22 – 10h Missa de Aniversário (14 anos) da Equipe de Liturgia
12h Festa Portuguesa na Quadra do Colégio Nossa Senhora da Penha
23 – 8h Missa de Aniversário do Diácono Gilberto Lopes
29 – Benção de envio da Novena de Natal em todas as Missas
Dezembro:
05 – 8h Missa de Aniversário (11 anos) do Ministério da Visitação
08 – 8h Missa da Imaculada Conceição na Abertura do Ano Jubilar da Misericórdia pelo Papa Francisco
15h Conselho de Pastoral
09 – 19:30 Missa pela Vitória
12 – 8h Missa de Aniversário (10 anos) do Terço Diário
13 – 17h Confraternização de Natal da Comunidade do Santuário
24 – 19:30 Missa da Noite de Natal (do Galo) no Santuário
25 – 10h e 16h Missa do Dia de Natal
26 – 8h Missa em ação de graças por 2015 pela Rede Vida de Televisão no Santuário com o cardeal
Dom Orani.
27 - Bênção para as Famílias no dia da Sagrada Família. Em todas as Missas

