EDITORIAL
ELEIÇÕES 2018: COMPROMISSO E ESPERANÇA
MENSAGEM DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB AO POVO BRASILEIRO
“Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer” (Hb 10,23)

Nós, bispos católicos do Brasil, conscientes de que a Igreja “não
pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça” (Papa Bento XVI –
Deus Caritas Est, 28), olhamos para a realidade brasileira com o coração de pastores (...); do Evangelho nos vem a consciência de que “todos
os cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com a
construção de um mundo melhor” (Papa Francisco – Evangelii Gaudium,
183), sinal do Reino de Deus.
Neste ano eleitoral, o Brasil vive um momento complexo, alimentado por uma aguda crise que abala fortemente suas estruturas democráticas e compromete a construção do bem comum, razão da verdadeira política. (...)
Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque, ao revelar raízes cada vez
mais alastradas e profundas. (...)
(...) Os discursos e atos de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais como em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma radicalização que produzem posturas antidemocráticas,
fechadas a toda possibilidade de diálogo e conciliação.
(...) Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta, nem os que propõem e defendem
reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua dignidade. São
igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado e outras vantagens.
Exortamos a população brasileira a fazer desse momento difícil
uma oportunidade de crescimento, abandonando os caminhos da intolerância, do desânimo e do desencanto. Incentivamos as comunidades
eclesiais a assumirem, à luz do Evangelho, a dimensão política da fé, a
serviço do Reino de Deus. Sem tirar os pés do duro chão da realidade,
somos movidos pela esperança, que nos compromete com a superação
de tudo o que aflige o povo. Alertamos para o cuidado com fake news, já
presentes nesse período pré-eleitoral, com tendência a se proliferarem,
em ocasião das eleições, causando graves prejuízos à democracia.
					

Aparecida – SP, 17 de abril de 2018.

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília – DF
Presidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ
Arcebispo São Salvador da Bahia
Vice-Presidente da CNBB
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VOCÊ SABIA?

Por Jussara Faria Cestari

Museóloga da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França

290 ANOS DA VENERÁVEL IRMANDADE DE N. S. DA PENHA DE FRANÇA
A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França completará 290 anos de existência no próximo
mês de setembro. Desde sua criação, a confraria, sempre de conduta exemplar, cumpridora de seus deveres para
com a Igreja, no auxílio aos menos favorecidos e comprometimento com a educação infantil e dos jovens da
região, vem realizando com afinco e perseverança esse belíssimo trabalho de acolhimento e hospitalidade aos
devotos da Virgem Mãe. Não podemos deixar de mencionar os capelães que serviram a Irmandade com muito
amor e carinho, bem como, personalidades da vida carioca que aqui deixaram sua contribuição para engrandecimento e dignidade da tão nobre instituição.
E para contar um pouco sobre sua história ao longo desses 290 anos, a Venerável Irmandade iniciou uma exposição na entrada da Capela que fica localizada no pátio da Basílica da Penha. Venha prestigiar e conhecer um
pouco sobre todo o trabalho já realizado até aqui.

TEMA SOCIAL

Por Fabíola Lima

PASCOM da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

DE OLHO NOS NOSSOS REPRESENTANTES
Com a proximidade da chegada
do mês de Outubro, as eleições
começam a ganhar destaque na
mídia. Nesse contexto, surgem algumas preocupações: em quem
votar? Como fiscalizar o político
que votei nas últimas eleições? Tais
indagações são importantes, pois a
participação dos eleitores na política não se resume apenas ao voto. É
preciso acompanhar o trabalho dos
eleitos. como comprovante de residência (emitido nos últimos 3 meses), CPF e, caso possua, o título de
eleitor.
Para tanto, existem algumas ferramentas disponíveis pelo próprio
Poder Legislativo. O site da Câmara
dos Deputados possui uma seção
denominada “Conheça seus Deputados”. Por esse meio, é possível veJUL-AGO 2018

rificar informações de todos os
agentes políticos, tais como, propostas de sua autoria, votações e
presença em plenário, presença em

Da mesma forma, o site do Senado
Federal, na rubrica “Transparência”,
oferece informações não apenas
sobre os Senadores atualmente em
exercício, mas também daqueles
que estão fora de exercício e aposentados. Ademais de listar as propostas, pronunciamentos, votações
e contato dos Senadores, a página
lista, detalhadamente, os gastos
desses membros do Legislativo,
como passagens áreas, benefícios e
outros dados.
Além dos sites oficiais, existem
outros que também oferecem informações acerca dos parlamentares, de modo mais simples, sendo
comissões, bem como, suplentes disponibilizados, inclusive, como
em exercício, bancadas, lideranças aplicativos para celular. Assim, não
partidárias, contato dos deputados, há porquê desperdiçar seu voto nas
dentre outras informações.
próximas eleições.
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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

Arraiá da Basílica da Penha

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 h

Nos dias 21 e 22 de Julho, das 16h às 21h, teremos mais uma edição do nosso arraiá!
Com várias barraquinhas de brincadeiras, comidas típicas e muito mais. Teremos a apresentação
de diversas quadrilhas juninas convidadas para abrilhantar nossa festa e também muita música
boa ao vivo para você e sua família aproveitarem em um ambiente tranquilo e de muita paz!
Venha participar!

1º Forró da Penha

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 11 h

Dia 15/09 a partir das 19:30h na Quadra do Colégio Nossa Senhora da Penha.
Uma noite para dançar bastante ao som do melhor do Forró Pé de Serra e do Sertanejo Universitário com música ao vivo e muita animação!
Ingressos à venda em breve na loja de lembranças da Basílica e na hora na portaria do evento.

20º Aniversário de Ordenação do Pe. Edilson
Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 13 h

Dia 19/08, domingo na missa das 10h.
Venha participar e celebrar mais um ano de vida Sacerdotal do Vice-Reitor da Basílica da
Penha, Pe. Edilson Roberto da Silva!

Romaria à Aparecida do Norte

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 16 h

Visita anual ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.
Saída: dia 24/08 (Sexta-feira) às 22h.
Valor: R$ 100,00 - Em até 2x no cartão de crédito.
Mais informações: (21) 3219-6262 / (21) 99222-2724

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

Entrevista com o Pe. Thiago Sardinha

Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

1. Padre Thiago, como foi a abertura do mês de maio?
Foi algo impactante, notamos a presença calorosa dos leigos, que vieram de diversos movimentos daArquidiocese do Rio de Janeiro, para participar da Santa Missa. Percebemos a demonstração de carinho a Mãe da
Penha, padroeira mariana do Rio de Janeiro. Ainda, tivemos uma presença muito participativa dos seminaristas
e de alguns padres da Arquidiocese. Isso demonstra cada vez mais a nossa catolicidade em torno de Maria, de
fazer com que a devoção a ela nos leve cada vez mais para o seu filho Jesus Cristo, pois essa é a finalidade da
devoção mariana.
2. O que tivemos de especial nesse ano?
Tivemos um dia ensolarado, bonito, que proporcionou que subíssemos a escadaria da Basílica, o que infelizmente não aconteceu no ano passado, devido à chuva. Assim, subimos em procissão da Concha Acústica a
Basílica, onde lá na frente, pela primeira vez, o Cardeal Dom Orani fez a consagração de toda cidade do Rio de
Janeiro a Nossa Senhora da Penha. Houve a inauguração dos três sinos, de um modo a badalar magneticamente.
Ao final da oração pelo Papa, foi feita uma homenagem a Sra. Maria Esmeralda, 94 anos, que completou 78 anos
de consagrada como filha de Maria. O Abade da cidade de Osasco, responsável pelas filhas de Maria em todo
território brasileiro, homenageou a Sra. Maria com uma fita comemorativa do seu jubileu como filha de Maria.
3. O que se espera para a abertura do próximo ano?
Ano que vem esperamos, sobretudo, uma participação dos Bispos Auxiliares do Rio de Janeiro, e uma
participação maior do povo no que diz respeito a oração pelo Papa. Terá a apresentação do manto de Nossa
Senhora e também faremos a inauguração do cartaz da festa da Penha. O intuito é fazer com que a inauguração
do cartaz se torne uma tradição na abertura do mês de maio. Vale mencionar que esse anúncio será transmitido
ao vivo pela Rede Vida para todo território brasileiro. Esse cartaz será exposto no palco da Concha Acústica ao
final da Santa Missa, e assim a festa da Penha em outubro será divulgada não só para a cidade do Rio de Janeiro,
como para todo o Brasil.
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Às famílias que recebem a Capelinha de Nossa Senhora da Penha:

“Maria é mulher orante. Maria reza e sabe que as dores, os conflitos e as cruzes são somente
superados com muita oração. Por isso, ela é forte, pois sua força vem da oração.”
Lembrança do compromisso das famílias com as capelinhas em todo o 1º sábado do mês às 07:20h
com a oração do terço na escadaria seguido de missa às 08:00h na Basílica.

e Ministério da Visitação da Basílica da Penha.

FOTOS

Crisma com Dom Luiz Henrique da Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro
JUL-AGO 2018

FOTOS

Peregrinação do Terço dos Homens da Arquidiocese do Rio de Janeiro

Formação Mariana com o Dr. Pe. Pedro Paulo

Dom Orani com as Damas e Cavalheiros de Nossa Senhora da Penha no Encerramento do Mês de Maria
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FOTOS

Investidura de novos Coroinhas e Cerimoniários

Procissão de Corpus Christi

IV Rio Mapping Festival - Projeções de LED na fachada da Basílica da Penha
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CASAMENTO NA BASÍLICA DA PENHA

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

Fotos: Werneck Fotografias

Loja de Lembranças

De segunda à sábado das 7:30h às 17h. Domingo das 7:30h às 18h.
Novo CD Devocional a Nossa Senhora da Penha

R$ 15,00

Camisa da Festa da Penha 2018

R$ 30,00
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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

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

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.

PEREGRINAÇÃO
“NOS PASSOS DE SÃO PAULO”
COM PE. THIAGO SARDINHA
Pelos países: TURQUIA, GRÉCIA E ITÁLIA
Saída: 06 de Agosto de 2019
22 dias de viagem
MAIS INFORMAÇÕES: Odilon - (21) 99764-5949

IXTUS

PEREGRINAÇÕES

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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