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O SANTUÁRIO DA PENHA

L

EDITORIA

“E Maria disse: Minha alma
glorifica ao Senhor, meu espírito
exulta de alegria em Deus, meu
Salvador”-(Lc 1, 46-47)
Em primeiro lugar, queridos irmãos
e irmãs, agradeçamos a Deus por
termos celebrado a Semana Santa de
modo presencial, visto que há dois
anos não pudemos nos congregar para
a Páscoa. O Senhor nos deu a graça
de participar e vivenciar os mistérios
da sua Paixão, Morte e Ressurreição,
mistérios que dão força e sentido à
nossa vida e nos encorajam a permanecer firmes na fé e na prática do
bem e do amor.
O mês de maio, por tradição, é
dedicado a Nossa Senhora, pois neste
mês se celebra a visitação que o Anjo
lhe faz e também o seu Imaculado
Coração. Além disso, neste mês em
que celebramos o Pentecostes, é bom
lembrarmos que Nossa Mãe perseverava em oração com os discípulos
à espera do Dom do Alto, o Espírito
Paráclito, que impulsiona e encoraja

a Igreja para a missão de anunciar
o Evangelho. Depois da ascensão de
Jesus ao céu, por nove dias, ela e
os discípulos imploraram a vinda do
Espírito Santo e no quinquagésimo dia
após a ressurreição do Senhor, ela e os
discípulos foram agraciados com a força do alto para testemunharem Jesus
ressuscitado! Também por isso, as nossas comunidades se organizam para a
recitação do Santo Terço neste mês de
maio e, como Maria, imploram também
o dom do Espírito para a perseverança
na Missão. Neste mês coloquemos, de
modo especial, a intenção pela paz no
mundo e pelo fim de todas as guerras.
Não nos esqueçamos que nossa
Comunidade Nossa Senhora de Fátima
estará em festa: celebraremos o Tríduo
em honra de Nossa Senhora nos dias 10
a 12 e teremos a procissão e a Missa
festiva no dia 13 de maio. Participe
conosco!
Logo no primeiro dia deste mês
lembramos também de São José,
esposo de Maria, como exemplo de

trabalhador e provedor da família de
Nazaré. Imploremos a Deus por todos
os trabalhadores e trabalhadoras,
especialmente os que se encontram
desempregados. Sejamos, como cristãos, exemplares, justos e honestos em
nosso trabalho cotidiano, mas também
nos empenhemos pelo respeito às leis
do trabalho e à defesa dos direitos de
todos os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os que possuem
empregados em suas empresas, pois a
Palavra de Deus é clara quanto a isso,
basta ver Tiago 5, 4-6; Levítico 19, 13
e Malaquias 3,5.
Que o Senhor Jesus, por meio do
Espírito Santo que recebemos no Batismo e na Crisma, e vamos implorar
novamente em Pentecostes, nos ajude
a ter um coração semelhante ao d’Ele
e ao de Sua e nossa Mãe! Que por meio
d’Ele, estejamos em comunhão com
Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo
e aprendamos a amar, valorizar e viver em comunhão uns com os outros!
Somos imagem e semelhança de Deus

ASCENÇÃO DO SENHOR
Quarenta dias após a Ressurreição,
Jesus ascende aos céus. É a plenitude de sua Páscoa e Cristo, com sua
Ascensão, permanece vivo no seio
da comunidade, seu Corpo Místico.
Depois de ressuscitar, o Filho de Maria
permanece realizando muitos sinais e
provas da sua Ressurreição, por quarenta dias, aparecendo aos apóstolos e a
muitos outros. Ensinando, exortando e
enviando seus discípulos para a missão
de ser continuadora da obra, “Ide,
fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; Ensinando
-os a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado”. (Mt 28:19,20).
Em Atos dos Apóstolos, os discípulos, ao ver Jesus ascender aos céus,
ficam parados, perplexos, olhando para
o alto, ainda confusos e admirados com
aquele acontecimento, até aparecerem as duas figuras, dois homens vestidos de branco que dizem: “Homens
da Galileia, porque estais a olhar
para o Céu? Esse Jesus, que do meio
de vós foi elevado para o Céu, virá
do mesmo modo que O vistes ir para
o Céu”. (At 1,11). É preciso continuar
a obra começada, Cristo é a Cabeça do
Corpo Místico da Igreja. A experiência
da Ascenção é sinal de esperança para
a comunidade cristã que testemunha

esse acontecimento, é a missão concluída historicamente por Cristo, mas que
perpetua na Igreja, que é enviada por
Ele a dar continuidade à evangelização.
Com sua subida aos céus, Cristo
eleva a nossa condição humana. Ele
está sentado à Direita do Pai, somos,
a partir d’Ele e por Ele, dignos de
sermos chamados filhos adotivos. Sua
Ascenção, também, é sinal que revela
nosso destino, estamos a caminho, a
peregrinar rumo a nossa pátria eterna:
“Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo
teria dito. Vou preparar-vos lugar. E
quando eu for, e vos preparar lugar,
virei outra vez, e vos levarei para
mim mesmo, para que onde eu estiver
estejais vós também”. (Jo 14:2,3).
No calendário litúrgico, a Solenidade da Ascenção do Senhor, que é
celebrada quarenta dias após a Solenidade da Pascoa, portanto, numa quinta-feira, é transferida para o Sétimo
Domingo de Páscoa para facilitar a participação dos fiéis. Neste ano litúrgico
as leituras nos convidam a sentirmos a
presença do Ressuscitado que Ascende
ao Céus, mas que nos deixa seu testemunho de amor e seu mandato para
irmos anunciar a boa nova do Reino de
Deus a todas as criaturas. Ele não nos
deixa só, envia seu Espírito para que

que é amor e é comunhão de Pessoas,
somos membros de um só Corpo, todos
irmãos em Cristo, e devemos dar testemunho do amor ao mundo, pois assim
disse Jesus: “Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros” (Jo 13,35).
Que o Senhor abençoe, guarde e
proteja a todos em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo!
Glória à Santíssima Trindade e
Salve Maria Imaculada!
Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA

Pároco da Basílica de Nossa
Senhora da Penha

ROMARIA

Um grupo de Romeiros da Paroquia Nossa Senhora Aparecida
da Vila Anglo, saiu a pé às 03h45
da sexta-feira santa em direção à
Basílica. Esta romaria já se realiza
há 60 anos e está na 3ª geração.

tenhamos o Consolador, o Paráclito, o
Advogado, o Protagonista da missão
evangelizadora da Igreja, o Espírito
Santo, que impulsiona os fiéis à participação na missão.
Cristo nos faz uma promessa: “[...]
eis que eu estou convosco todos os
dias, até a consumação dos séculos”. (Mt 28:20b). A Eucaristia é a sua
presença viva e real no meio de nós, a
graça de Deus que nos toca. Cristo é a
nossa força! Ele Ascende aos céus, mas
permanece vivo nos nossos corações.
Que o Senhor Ressuscitado seja a
nossa força! Deus abençoe a cada um!
Foto iIustrativa: Benjamin West

Pe. RONALDO FERNANDES VIEIRA
Vigário Paroquial
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TUA MISSA DO DOMINGO, TEU
TRABALHO DA SEMANA 30 - Rito da Comunhão II
A fração do pão, o Cordeiro de Deus e a partícula no cálice.
Na época apostólica, o
gesto de partir o pão consagrado durante a celebração
eucarística, deu nome a toda
ação litúrgica da Santa Missa
de então, gesto esse feito por
primeiro pelo próprio Senhor
que deu o mandato de “fazer
isto em memória de mim”.
Esse rito, além de uma significação prática, significa que,
nós, que somos a Igreja, pela
comunhão do único Pão da
vida, que é Cristo, formamos
um só corpo com Ele.
Diz a Instrução Geral ao
Missal Romano: “A verdade do
sinal exige que a matéria da
celebração eucarística pareça realmente um alimento.
Convém, porém, que embora
ázimo e com a forma tradicional, seja o pão eucarístico
de tal modo preparado, que
o sacerdote na Missa com o
povo, possa de fato partir
a hóstia em diversas partes

para distribuí-las ao menos
a alguns fiéis. O gesto da
fração do pão, que por si só
designava a Eucaristia nos
tempos apostólicos, manifestará mais claramente o
valor e a importância do
sinal da unidade de todos
num só pão, e da caridade
fraterna pelo fato de um
único pão ser repartido entre os irmãos” (n. 283).
Este rito da fração do pão
é desvinculado da Oração
Eucarística, justamente para
se dar maior realce a ele.
Portanto, não tem sentido o
sacerdote partir o pão na hora
da consagração. Do contrário,
deveria também distribuir a
comunhão naquele momento. E sabemos que o Senhor,
na última ceia, primeiro deu
graças, depois partiu o pão e
distribuiu. O Cordeiro de Deus
é o canto da assembleia que
acompanha a fração do pão

eucarístico. Normalmente,
deve ser cantado pelo cantor
e não pelo sacerdote. Não é
função do sacerdote começar o
Cordeiro de Deus. Mas convém
que seja cantado, pois exprime
o júbilo da assembleia que se
alegra com a participação no
banquete do Cordeiro pascal.
A mistura de uma pequena
parte da hóstia no cálice é um
rito que, muitas vezes, passa
despercebido da assembleia,
se não estiver bem atenta.
O sacerdote diz a seguinte
oração, enquanto deixa cair
um pequeno fragmento do pão
consagrado no preciosíssimo
sangue: “Esta união do Corpo
e do Sangue de Jesus, que vamos receber, nos sirva para a
vida eterna”. A origem deste
rito remonta aos primeiros séculos da Igreja. Quando o Papa
celebrava a Missa, na hora da
fração do pão, destacava das
próprias espécies consagradas

uma parte que enviava aos
bispos das cidades vizinhas de
Roma e a outros presbíteros
das outras Igrejas da cidade.
Estes, por sua vez, colocavam
no cálice do sacrifício, em sinal
de comunhão com o Papa. Era
o rito do “fermentum”, praticado até o século IX.
Já do Oriente, o mesmo rito
adquiriu outro significado: um
pedaço da hóstia consagrada no
cálice imediatamente antes da
comunhão, significaria a união
das espécies consagradas, pois
o sangue não está separado
do corpo, mas ao contrário,
formam uma unidade, o Corpo
vivo e glorioso de Cristo e remetem à ressurreição.
Ao final deste rito, ocorre
a preparação individual do
sacerdote e os fiéis fazem
o mesmo. Na última preparação para a comunhão, o
sacerdote genuflete, toma a
hóstia consagrada, eleva-a

PRIMEIRO DE MAIO:
algumas outras passagens ele
é citado, como “é da casa de
Davi” (Mt 1, 20); “...é artesão/
carpinteiro” (Mt 13,55)
Palavras ou falas de José?
Nada, nenhuma. É chamado o
homem do silêncio. Mas ouve a
voz de Deus e a põe em prática,
inclusive nos momentos difíceis
e inesperados. Exemplo de fé e
determinação. Ele é um homem
que faz, que age, no momento
certo, convencido de que se
trata da vontade de Deus.
No contexto histórico em
que viveu consideramos que
José quando conheceu Maria
era ainda muito jovem, como
ocorria em todo casamento
nessa época; e não um velho
com barbas brancas como
muitos possam pensar.
Padroeiro dos trabalhadores,
pois era, como citamos, um trabalhador e assim foi declarado
por Pio XII, em 1955, quando
afirmou, na Praça de São Pedro:
“Queremos reafirmar, em
forma solene, a dignidade

do trabalho, a fim de que
inspire na vida social as leis
da equitativa repartição de
direitos e deveres.”
Nos dias que vivemos, a
dignidade do trabalho deve ser
sempre lembrada assim como
a urgência na sua conquista.
Inúmeras pessoas buscam uma
ocupação que propicie o ganho
do pão de cada dia. Mais uma
vez o Papa Francisco nos ilumina com sábias palavras:
“O que dá dignidade é
ganhar o pão, e se não dermos ao nosso povo, aos
nossos homens e mulheres,
a capacidade de ganhar o
pão, é uma injustiça social
naquele lugar, naquela nação, naquele continente.
Os governantes devem dar
a todos a possibilidade de
ganhar o pão, porque este
ganho lhes dá dignidade. O
trabalho é uma unção de dignidade, e isto é importante.
Muitos jovens, muitos pais e
mães vivem o drama de não

Ilustração: https://regnumchristi.com.br/conheca-a-verdadeira-historia-da-santa-missa/

ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do
Batismo

EXPOSIÇÃO
MARIANA

São José operário e dia do trabalhador
“Não é este o filho do
carpinteiro?” (Mt 13,55)
Em 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalho, dia do
trabalhador. Nós, católicos,
nessa data, associada ao dia
civil do trabalho, celebramos
a festa de São José Operário.
O pai de Jesus, a quem o papa
Francisco, tão oportunamente,
homenageou com a “Patris
Corde”, (“Com o Coração do
Pai”), guardião do menino Jesus
e de Nossa Senhora, durante sua
vida terrena, exerceu com dedicação a profissão de marceneiro.
Certamente também ensinou a
Jesus esse ofício.
Chama-nos a atenção o fato
de que os Evangelhos canônicos
pouco mencionam a respeito
de São José. É chamado de
“homem justo” (Mt 1.19),
importante qualificação que
o coloca ao lado dos grandes
personagens bíblicos, como fiel
servidor de Deus, cumpridor dos
seus deveres religiosos e respeitoso com as demais pessoas. Em

sobre a patena e diz em voz
alta: “Felizes os convidados
para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo”. E acrescenta com o povo: “Senhor, eu
não sou digno de que entreis
em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo”.
Importante esta frase do centurião do Evangelho, pois a
sua humildade anima a nossa.
Só num ato de humildade,
podemos aproximar-nos do
banquete do Cordeiro.
Que Maria, Senhora da
Penha, Virgem Oferente sem
igual, nos ajude a cada vez
mais participar frutuosamente
dos santos mistérios.

ter um emprego que lhes
permita viver serenamente,
vivem um dia de cada vez.
E muitas vezes a procura de
uma ocupação torna-se tão
dramática que são levados
ao ponto de perderem toda a
esperança e desejo de viver.
Nestes tempos de pandemia,
muitas pessoas perderam os
empregos – sabemos isto – e
algumas, esmagadas por um
fardo insuportável, chegaram ao ponto de cometer
suicídio. Gostaria hoje de
lembrar cada um deles e as
suas famílias.” (Audiência
Geral – 12 de janeiro de 2022)
Ilustração: https://formacao.
cancaonova.comigrejasantossao-jose
-operario-um-grande-mestre-da-vida

IDEOVALDO R. ALMEIDA
Pascom
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UMA VISITA INESPERADA
“A três pastorinhos vestido de
luz / Visita Maria, a mãe de Jesus”
Todos nós católicos devotos de
Maria conhecemos estes versos do
Hino a Nossa Senhora de Fátima. Estes dois versos da canção trazem em
si o significado das aparições da Virgem na região de Fátima, Portugal.
Ela se revela a três crianças
humildes em 1917. Podemos estar
tentados a pensar que teria sido
melhor ela aparecer a alguém
adulto, um místico talvez ou uma
pessoa de intenção, oração. Em
1846 em La Salete e em 1858 em

Lourdes ela também visitara jovens
humildes sem grandes conhecimentos teológicos ou uma vida intelectual ativa. Mas, por quê? Esta
escolha é simples: Maria buscou
corações generosos e simples que
só uma criança poderia oferecer,
pois a mensagem que trazia era
um apelo aos corações. Qual o
coração mais confiante do que o
de uma criança que se coloca inteiramente nas mãos de seus pais.
Assim deveriam ser os corações
que transmitiriam a mensagem
de arrependimento, conversão e

confiança em Jesus.
A canção também diz que ela
estava vestida de luz. No evangelho de João 1, 4 lemos a respeito
de Jesus: “Nele estava a vida, e
a vida era a luz dos homens.”
Maria, ao se aproximar dos pastorinhos, estava revestida do próprio
Jesus. A luz que irradiava não era
sua, mas a graça, a presença, o
amor daquele que uma vez carregara em seu ventre e que agora
transbordava através de seu ser.
Esta é a realidade de todo aquele
que anuncia o Evangelho: ungida

NOS CAMINHOS DE MARIA - Visitação de
Nossa Senhora: Maria vem ao nosso encontro!
Chegamos ao mês mariano! Durante estes dias,
intensificamos e redescobrimos nossa fé em Nossa
Senhora, como Mãe, Mestra e
Intercessora! Transcorridos os
31 dias de maio, encerra-se
o mês de Maria com a Festa
Litúrgica da Visitação de
Nossa Senhora. É como um
momento de culminância
desse mês, quando muitas
comunidades dedicadas à Virgem Maria celebram a Festa
da Padroeira e, praticamente
em todo o mundo, realiza-se
a coroação de Nossa Senhora,
recordando a sua majestade
como Rainha do céu e da
terra, assunta e glorificada
pelo Senhor por toda a eter-

nidade após sua vida neste
nosso chão.
A Liturgia do 31 de maio
apresenta-nos o Evangelho
de Lucas 1, 39-56, isto é, o
relato da visitação de Maria a
sua prima Isabel e seu canto
do Magnificat. Ao evidenciar
a gravidez de Maria e de Isabel nesse episódio, a Palavra
de Deus, na verdade, reforça
que o impossível, para Deus,
torna-se possível: Maria é a
nova Arca da Aliança!
O Papa Francisco, na homilia que proferiu em Bucareste,
na Romênia, no dia 31 de maio
de 2019, teceu uma bela reflexão acerca da Visitação: “Maria caminha... de Nazaré até
a casa de Zacarias e Isabel:

é a primeira das viagens de
Maria que narra a Sagrada
Escritura. A primeira de muitas. Irá da Galileia a Belém,
onde nascerá Jesus; fugirá
para o Egito, a fim de salvar
o Menino de Herodes; além
disso dirigir-se-á cada ano a
Jerusalém pela Páscoa, até
à última em que seguirá o
Filho até ao Calvário. Estas
viagens têm uma caraterística: nunca foram caminhos
fáceis, exigiram coragem e
paciência. Dizem-nos que
Nossa Senhora conhece as
subidas, conhece as nossas
subidas: é nossa irmã no
caminho.” E prossegue o
Papa sobre Nossa Senhora: Ela
“sabe como tomar-nos pela

pela graça ela não fala de si, mas
se torna embaixadora de seu filho.
No segundo verso vemos que é
na qualidade de Mãe de Jesus que
ela visita aquelas três crianças.
O visitante espera ser acolhido e
é justamente isto que fazem os
pastorinhos ao darem um pouco
do seu tempo para ouvir seu apelo
por oração, arrependimento e conversão. Nas mãos está o rosário,
instrumento de oração, nos lábios
as palavras da serva que confiou
no anúncio do anjo em Nazaré e
nas vestes a luz e a graça para

mão nas asperezas, quando
nos encontramos perante as
viragens mais acentuadas da
vida. Como boa mãe, Maria
sabe que o amor se concretiza nas pequenas coisas
diárias”.
As palavras de Francisco
recordam-nos, nestes tempos
duros de guerra, pandemia,
intolerância e injustiça, a presença maternal de Maria junto
do povo de Deus caminheiro.
A esperança torna-se sempre
viva quando Nossa Senhora
nos reergue, mostra o caminho e nos dá força para seguir
adiante, amparados por seu
carinho. O caminho sinodal da
Igreja, igualmente, é marcado
pela intercessão amorosa de
Maria Santíssima, nossa Mãe e
nossa Irmã.
Seja este mês mariano
repleto, então, da certe-

realizar sua missão. Cada continha
do rosário rezada por nós deve
ser feita com o coração generoso,
simples e confiante como daqueles
pastorinhos. Com certeza também
nos visitará Maria, a mãe de Jesus.
Ilustração: https://www.ciadafe.
com.brbaby-look-nossa-senhora-defatima-e-os-pastorinhos-2p0917

DÉCIO GOMES
SCARAVELLI

za naquilo que cantamos
frequentemente em nossas
comunidades de fé: “Pelas
estradas da vida, nuca sozinho estás! Contigo, pelo
caminho, Santa Maria vai!
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem!”
Ilustração: https://www.
diocesedesetelagoas.com.
brvisitacao-da-virgem-maria
LEONARDO CAETANO de
ALMEIDA
Pastoral da Comunicação
e Associado da Academia
Marial de Aparecida

03 DE MAIO: SÃO FELIPE E SÃO TIAGO MENOR, APÓSTOLOS
“Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a sua vida
pelos seus amigos” (Jo 15,13)
Os santos que celebramos
no dia 03 de maio, São Felipe
e São Tiago, foram discípulos
e apóstolos de Jesus. Ambos
eram da região da Galileia.
Passaram a sua vida anunciando o Evangelho e morreram
como mártires.
Felipe e Tiago são dois dos
doze que Jesus chamou e que
deram seu sim, abandonando a
vida antiga, para viver o chamado de Deus nas suas vidas.
São exemplos de testemunho
cristão. Felipe é conhecido
como aquele que perguntou
a Jesus como faria para alimentar tanta gente; e houve
a multiplicação dos pães. É

também aquele que comunica
com euforia a Bartolomeu, que
o Mestre é o Messias: “Achamos
aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas
anunciaram: é Jesus de Nazaré, filho de José” (Jo 1,45-46).
Há um outro diálogo de Felipe com Jesus, isto é, na última
ceia: “Senhor, mostra-nos o
Pai e isto nos basta”. Jesus
respondeu: “Filipe, há tanto
tempo que convivo convosco
e ainda não me conheceis?
Quem me viu, viu o Pai. Não
crês que eu estou no Pai e o
Pai está em mim?” (Jo 14,8).
Após isso, nas sagradas escrituras, Felipe permanece oculto
e tudo o que temos sobre sua
missão e morte é o que a tradição da Igreja transmite.

Por outro lado, temos Tiago,
aquele que é chamado o “irmão do Senhor” – muitas vezes
interpretado de forma errada,
pois na época os familiares
próximos eram chamados de
irmãos. Tiago era primo de
Jesus, filho de Alfeu e de Maria
de Cléofas, prima de Maria,
Mãe de Jesus. São Tiago é
conhecido também como Tiago
Menor, devido São Tiago Maior,
irmão de São José.
Na bíblia Tiago aparece
como aquele por quem Jesus
tinha uma grande afeição.
Desde sempre buscou uma
vida de santidade, pureza e
entrega a Deus. Foi também
um dos que testemunharam a
Ressurreição do Senhor; e que
o próprio Jesus, antes de sua

Ascenção aos Céus, deu
o dom da ciência. Converteu muitos judeus e
pregou com sabedoria
o evangelho até o fim.
Ambos os santos morreram como mártires.
Entretanto, não se sabe
ao certo o tipo de martírio que cada um sofreu. Acreditamos naquilo que a tradição
transmite; e, segundo historiadores, Felipe foi crucificado e
Tiago teria sido condenado ao
apedrejamento no ano 61/62
do sumo pontífice Anás II, que
se aproveitou da morte para
eliminar o bispo de Jerusalém.
A festa dos dois santos é
comemorada no mesmo dia
devido a suas relíquias serem
transportadas para Roma e co-

locadas uma ao lado da outra,
na Igreja dos Santos Apóstolos,
para serem veneradas juntamente.
São Felipe e São Tiago
Menor, rogai por nós!
Ilustração: https://
www.youtube.com/watch?v=o8WpBVM2JV4
NEYLANA CÂNDIDO
DE OLIVEIRA
Pascom
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S. Battistuzzo

Compra e Venda
Locação e Administração

PABX
2296-4666
FAX
2296-4383

Rua Dr. Almeida Nogueira,
nº 260 Penha - CEP:03634-050
(Esquina com a Rua Betari
atrás do Shopping Penha)

“COMO A VIRGEM MARIA, DEUS QUER QUE SEJAMOS APOIO PARA O NOSSO PRÓXIMO, SEMEANDO A BOA NOVA, CONSOLANDO, INCENTIVANDO,
CUIDANDO E SERVINDO AOS IRMÃOS E IRMÃS MAIS NECESSITADOS”.
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SEMANA SANTA

O SANTUÁRIO DA PENHA

DIA 10/04 – DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÃO

DIA 10/04 – DOMINGO DE RAMOS NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

O SANTUÁRIO DA PENHA

SEMANA SANTA

MAIO DE 2022
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DIA 11/04 – COROA DAS SETE DORES DE NOSSA SENHORA

DIA 12/04 – SANTO TERÇO CONTEMPLANDO OS MISTÉRIOS DOLOROSOS

DIA 13/04 – MISSA DOS SANTOS ÓLEOS
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SEMANA SANTA

MAIO DE 2022

O SANTUÁRIO DA PENHA

DIA 14/04 – SANTA MISSA DA CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS

MOMENTOS MARCANTES DA SEMANA SANTA

Basilica de Nossa Senhora da Penha

Nossos Coroinhas

Equipe de Acolhida

Nosso Coral

Dom Manuel e os crismandos

Santos Óleos

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

MAIO DE 2022

“ONDE MARIA SE FAZ PRESENTE, O AMOR NUNCA É MONÓTONO NA UNIFORMIDADE DA SUA EXPRESSÃO. ONDE MARIA SE FAZ
PRESENTE, NÓS APRENDEMOS A ADORAR O SENHOR EM ESPÍRITO E VERDADE”.
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SEMANA SANTA

O SANTUÁRIO DA PENHA

DIA 15/04 – EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ

DIA 15/04 – PROCISSÃO DO SENHOR MORTO

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

MAIO DE 2022

PASTORAL
DO DIZIMO

Sua contribuição
pode ser feita de segunda à sábado na
secretaria da Basílica
nas missas de domingo
ou através de depósito ou transferência
bancária

Banco Santander
Agência: 2196 –
C/C: 13000175-9
Mitra Diocesana deSão Miguel Paulista
CNPJ:
61.378.741/0003-67
“A SERVIÇO DA IGREJA, CRESCEMOS NA VIVÊNCIA DA FÉ E APRENDEMOS A PROFESSAR QUE, EM MARIA, É A IGREJA
QUE CAMINHA NA CARIDADE DE QUEM SE MOVE AO ENCONTRO DOS MAIS FRÁGEIS”.
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SEMANA SANTA

O SANTUÁRIO DA PENHA

DIA 16/04 – VIGÍLIA PASCAL

DIA 17/04 – SANTA MISSA DO DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO

DIA 17/04 – AS SETE ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

MAIO DE 2022

“COM MARIA, CAMINHAMOS NA PRESENÇA DE DEUS, AO PASSO DE DEUS, SEM PRESSAS OU CORRERIAS, E, POR ISSO,
NADA DO QUE FAZEMOS SE PERDE QUANDO PROCURAMOS SERVIR AO SENHOR E À IGREJA”.
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AGENDA PAROQUIAL de
MAIO e JUNHO
DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA SOLICITAMOS QUE CONFIRMEM
OS EVENTOS ABAIXO COM A SECRETARIA
01/mai
01/mai
01/mai
07/mai
08/mai
10/mai
11/mai
12/mai
13/mai
17/mai
21/mai
28/mai
04/jun
05/jun
08/jun
12/jun

Bênção dos Trabalhadores às 07h30, 10h30 e 19h00, na
Basílica (São José Operário).
Bênção dos Trabalhadores às 09h00, na Comunidade de
Nossa Senhora de Fátima.
Assembleia paroquial em vista do Sínodo dos Bispos, na
Basílica, às 15h.
Batizados às 09h00, na Basílica.
Missas de Nossa Senhora da Penha e Dia das Mães às
07h30, 10h30 e 19h00, na Basílica.
Tríduo em louvor a Nossa Senhora de Fátima às 20h00,
na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Tríduo em louvor a Nossa Senhora de Fátima às 20h00,
na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Tríduo em louvor a Nossa Senhora de Fátima às 20h00,
na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Procissão e Missa em louva a Nossa Senhora de Fátima
às 19h30, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Reunião da PASCOM às 20h00, na Basílica.
Batizados às 09h00, na Basílica.
Formação de Catequistas às 15h00, no Salão da
Catequese da Basílica.
Batizados às 09h00, na Basílica.
Missa da Solenidade de Pentecostes às 07h30, 10h30 e
19h00, na Basílica.
Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às
07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.
Missa da Festa da Santíssima Trindade às 07h30,
10h30 e 19h00, na Basílica.

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

O SANTUÁRIO DA PENHA

PARA VOCÊ LEMBRAR!
MISSAS NA BASÍLICA DE NOSSA
SENHORA DA PENHA:
2ª feira às 15h00 | 4ª feira às 15h00
6ª feira às 15h00
DOMINGO às 7h30, 10h30 h e 19h00.
MISSA DO DIA 08:
Missas de N. Sra. da Penha na Basílica às
7h30; 15h e 19h30 (quando cai de 2ª a Sábado
/aos Domingos nos horários normais)

MISSAS NA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA:
Todos os Domingos às 9h00.
Todos os dias 13 do mês às 20h00
(exceto no domingo)
MISSAS NO SANTUÁRIO EUCARÍSTICO:
3ª a 6ª feira às 7h15 e 17h00.
Sábado às 7h15 h e 16h00. DOMINGO às 9h30

BATIZADOS e CASAMENTOS:
Marcar de 2ª à 6ª feira das 8h30 às 11h30 e das 14h00 h às 17h00 e Sábado das 8h30
às 11h30 e das 14h00 às 15h30 na secretaria da Basílica.
O SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Fica exposto durante o
dia (exceto às 2ª feiras)
no Santuário Eucarístico
Diocesano (Igreja Velha
da Penha).

NOTAS!
VISITA AOS DOENTES:
Para receber a visita do Padre ou
de Ministros (as) para comunhão,
necessário agendar na livraria
ou na secretaria (deixando: endereço, telefone e horários mais
convenientes).

CAMPANHA DOS
ALIMENTOS PARA AS
FAMÍLIAS CARENTES:
Trazer como ofertório
nas missas do dia 08 de
cada mês, na Basílica.

SECRETARIA DA BASÍLICA

Segunda à Sexta-Feira das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 17:30 h
Sábado das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 16:00h. A secretaria está fechada aos
Domingos e Feriados | Fone: 2295-4462 / Whatsapp:
91486-6590

GRAÇAS ALCANÇADAS
* Se você alcançou uma graça pela intercessão de NOSSA SENHORA DA PENHA, Padroeira da cidade de São Paulo, ou do saudoso PADRE CARLINHOS, envie seu depoimento e
contato para a Pastoral da Comunicação. Seu testemunho é importante para tornar cada
vez mais conhecida a intercessão poderosa de nossa Mãe, sempre atenta aos seus filhos!
Pastoral da Comunicação – PasCom

COLABORE COM AS OBRAS SOCIAIS DE NOSSA COMUNIDADE - SASP
Doando alimentos não perecíveis nas missas do dia 08 de cada mês
e também nas missas do 2º domingo de cada mês
Nossa Senhora da Penha, vos abençoe!

CONFISSÕES INDIVIDUAIS

SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DIOCESANO:
Terça à Sexta: das 09:00 h às 11:00 h e das 15:00 h às 16:00 h
Sábado: das 09:00 h às 11:00 h.
BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA:

Sexta: das 16h00 h às 17h15 - Sábado: das 09h00 às 11h30 e das 14h00
às 16h00. Domingo: das 16h00 às 17h30
ÓRGÃO INFORMATIVO E FORMATIVO DA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DIOCESE DE SÃO MIGUEL PAULISTA | RUA SANTO AFONSO, 199 – FONES: 2295-4462 – SÃO PAULO.
Site: www.basilicadapenha.com.br / e-mail: basilicansdapenha@yahoo.com.br
http://facebook.com/basilicadensradapenhasp
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