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O SANTUÁRIO DA PENHA
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EDITORIA

“Cumulai-nos desde a manhã
com as vossas misericórdias, para
exultarmos alegres em toda a nossa
vida” (Sl 89, 14).
Queridos irmãos e irmãs, chegamos
já à metade do ano, pois julho marca o
início do segundo semestre. E por que
digo isso? Para que possamos refletir
sobre como estamos conduzindo nossos
dias. Não precisamos esperar a chegada
do fim do ano para fazermos um balanço
de nossa caminhada – que não deixa de
ser útil –, mas é importante que estejamos sempre atentos ao modo como
estamos vivendo, sobretudo no que diz
respeito ao seguimento de Jesus, nosso
Mestre e Senhor.
Há um salmo que diz: “Ensinai-nos
a bem contar os nossos dias, para
alcançarmos o saber do coração”
(Sl 89,12). É bom estarmos atentos a
cada dia, como dom de Deus e tempo
oportuno para crescermos na fé, na
esperança e na caridade. Tempo para
fazer o bem, e fazê-lo bem!

E por falar em contar nossos dias, gostaria de lembrar de alguém especial para
a vida de nossa paróquia: Monsenhor Calazans. No dia 02 de julho, se estivesse
entre nós, Monsenhor completaria 87 nos
de idade, dos quais 43 ele dedicou ao
pastoreio do povo de Deus presente em
nosso querido bairro da Penha. Ele partiu
para a casa do Pai em 24 de março de
2020, portanto já há mais de dois anos,
e gostaria que não nos esquecêssemos
de tudo quanto ele fez por esta paróquia
e por seu povo. Que Deus o tenha junto
a Si no descanso merecido pelos servos
bons e fiéis.
Neste mês de julho, com São Tomé
(dia 03) pedimos ao Senhor que aumente
nossa fé; com Santa Paulina (dia 09),
pedimos a Deus que nos dê um coração
generoso e cheio de caridade e compaixão pelos irmãos e irmãs que sofrem; com
São Bento (dia 11) suplicamos ao Senhor
que nos dê o gosto e o desejo da oração
constante e que nos defenda do mal;
com São Camilo (dia 14) pedimos a Jesus

que não deixe esquecer do cuidado e
carinho pelos enfermos. A Nossa Senhora
do Carmo, a mais bela flor do jardim de
Deus, pedimos que interceda para que
a imitemos na fidelidade e obediência
a Deus; com Santa Maria Madalena imploramos ao Espírito Santo que nos faça
testemunhas corajosas do Ressuscitado!
São Joaquim e Sant’Ana, comemorados
no dia 26, nos lembram a importância dos
nossos avós e bisavós, a importância dos
idosos como pessoas que trazem consigo
a sabedoria da vida adquirida com os
anos – como nos lembrou o salmo citado
logo no início deste artigo. É importante
que, como nos lembra o Papa Francisco,
não nos esqueçamos de promover o diálogo das gerações, especialmente com os
idosos e as crianças. O modo como uma
sociedade cuida dos idosos e das crianças
fala muito sobre os valores que ela preza! A pessoa humana, especialmente os
mais vulneráveis e frágeis, devem estar
no centro de nossas atenções, pois neles
Deus se faz presente e nos estende a mão!

Que nossas famílias saibam manifestar
aos nossos vovôs e vovós o seu carinho,
cuidado e respeito.
Concluo convidando a todos para
já irmos nos preparando para a nossa
Novena de Nossa Senhora da Penha
que começará em agosto, através de um
coração cheio de amor para com nossa
Mãe que nos mostra em seus braços o
seu filho Jesus, nosso Salvador.
Deus os abençoe e os guarde a cada
dia!
Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA

Pároco da Basílica de Nossa
Senhora da Penha

SÃO BENTO DE NÚRSIA
Impossível esgotar, ainda que minimamente, no curto espaço de um artigo tudo
que se poderia falar sobre o grande patriarca
dos monges do Ocidente e patrono da Europa,
São Bento de Núrsia (480-547), cuja memória
litúrgica na Igreja Latina (a nossa), ocorre em
11 de julho. Falar de São Bento é falar de
um homem que, desde a sua adolescência,
teve “um coração de ancião”, no dizer do
Papa São Gregório Magno, seu primeiro e
mais importante biógrafo. Roma na época
de Bento, o século V, não era diferente das
grandes cidades de hoje. Vivia-se para a
conquista do poder, do ter, das riquezas e dos
prazeres. Bento, jovem universitário recusase a viver no ambiente do mundo. Retira-se
para uma gruta, o Sacro Speco, em Subiaco
e lá fica, para buscar a Deus somente. Este
é o objetivo de toda a vida dos monges: Si
revera Deum quaerit, exigirá ele na sua
Regra para os monges, que o abade, superior
do mosteiro, perceba nos seus noviços – se
verdadeiramente busca a Deus.
Logo sua fama se espalha por toda a
região e Bento é convidado a ser abade de
um mosteiro da vizinhança. Sua coerência de vida e disciplina austera, porém,
conflitam com o relaxamento moral dos
monges daquele lugar e tentam matá-lo
envenenando o seu vinho. Dada a bênção,
o cálice se parte e ele percebe que ali só
perde seu tempo. De volta à sua solidão
ali fica até que discípulos acorrem em
quantidade e ele funda vários pequenos
mosteiros em volta e administra a todos
com sabedoria e santidade. Por conta da
inveja e perseguição de um padre do local,
Bento finalmente se muda para o Monte
Cassino, onde funda seu mosteiro principal

e que será a casa-mãe de toda a ordem beneditina até nossos dias. Em Monte Cassino
será instrumento e sinal para seus monges e
também para a população local de ser um
instrumento de Deus, seja pelos milagres,
seja pela doutrina, seja pela obra grandiosa
cujas bases lançará.
Ali, Bento escreve o seu legado maior,
a Regra para os monges e monjas. Nela,
ele determina normas de vida monástica
para aqueles e aquelas que desejam encontrar-se intimamente com Deus ainda
neste mundo e viver desde agora o céu.
Ele institui o mosteiro com “escola do
serviço do Senhor”, não tanto no sentido pedagógico, mas militar, da “schola”
romana, em que o soldado se exercita.
Insiste na escuta da Palavra como norma
de vida desde a primeira frase da Regra:
“Obsculta o fili, praecepta Magistri, et
inclina aurem cordis tui” – Escuta, filho,
os preceitos do Mestre e inclina o ouvido
do coração. Ou seja, a Deus se ouve com
o coração e a mente.
A humildade é elemento essencial na
vida dos monges sob sua direção. Não tolera
arrogância, não aceita relaxamento com o
essencial para que seus filhos percorram
o caminho da santidade em segurança,
pois o monge é um cristão como qualquer
outro, apenas quer ainda mais depressa os
bens da pátria celeste aqui e agora. Para
isso, programa, o que ele mesmo chama
de “mínima Regra” determina uma combinação genial de atividades diárias que
compõem a rotina de um mosteiro e que
se consolidou como o fundamento de toda
a vida religiosa monástica pelos séculos.
O monge tem um programa de vida bem

estabelecido. Com isto cunhou-se a célebre
divisa “ora et labora” – oração e trabalho.
Horário de levantar-se, oração pessoal, bíblica, oração comunitária sete vezes ao dia,
entremeadas pelo trabalho, do qual ele deve
obter o seu sustento, sem esquecer a Santa
Missa. Além disso, o trabalho de formação
pessoal é importante. Um homem ou mulher
que sente-se chamado ou chamada à vida
monástica, abraçará este estilo de vida e fará
o compromisso de assim viver pelos votos de
conversão dos costumes. Significa que, não
apenas castidade, pobreza e obediência serão
prometidas, mas a reforma e conversão de
todas as áreas do seu ser, para que aprendam:
“Christo omnino nihil praeponere” – nada
preferir ao amor de Cristo (RB 72, 11)
A obra de Bento plasmou a civilização ocidental, formou a Europa católica que conhecemos (e hoje corre o risco de desaparecer),
levou o Evangelho através de milhares de
mosteiros salpicados pelo continente europeu
e depois também fora dele. Preservou a cultura greco-romana e outras através de seus
monges copistas. Forjou ciência entre seus
monges estudiosos de diversas áreas, criou
centros de cultura, influenciou a história
pelos seus monges diplomatas e, sobretudo
pelos seus vários monges que chegaram ao
papado. Até hoje a vida monástica floresce
mundo afora nos cinco continentes, graças
ao vigor espiritual deste homem de Deus,
como o chamou Gregório, que, sem imaginar
os frutos de sua enorme videira plantada em
terreno fértil, dá seu vinho bom para tantos
que procuram suas vinhas espirituais. Como
diz o hino da festa de São Bento: “Amplum
sêmen, magnae prolis”.
Engana-se quem pensa que a vida do

monge ou da monja não é produtiva. Apesar
de não serem por essência de vida apostólica,
a vida monástica vive para a Igreja como um
todo, e sua oração, sacrifícios, penitências
e trabalhos, são oferecidos por todo o Corpo
Místico. Os monges são missionários no claustro, pois se unem aos missionários do mundo
todo espiritualmente, como um dínamo que
produz energia elétrica para que o motor
funcione. Além disso, não raro, os mosteiros
possuem serviços assistenciais, colégios, paróquias e outras obras que trazem benefícios
para o entorno social em que se situam.
Mencionamos a frase inicial da Regra. Terminemos com a frase com que Bento a conclui.
Deixemos que ele mesmo nos fale: “TU, POIS,
QUEM QUER QUE SEJAS, QUE TE APRESSAS
PARA A PÁTRIA CELESTE, REALIZA COM O
AUXÍLIO DE CRISTO ESTA MÍNIMA REGRA DE
INICIAÇÃO AQUI ESCRITA E, ENTÃO, POR FIM,
CHEGARÁS, COM A PROTEÇÃO DE DEUS, AOS
MAIORES CUMES DA DOUTRINA E DAS VIRTUDES
DE QUE FALAMOS ACIMA. AMÉM.” (RB 73,8-9)
Glorioso pai São Bento, rogai por nós!
ILUSTRAÇÃO: https://pt.churchpop.
com/algumas-curiosidades-sobre-imagem-de-sao-bento/
ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do Batismo
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SÃO BOAVENTURA
No período medieval, nos séculos XII e XIII surgem as primeiras ordens mendicantes. Dentre
elas, duas se destacam, pois são
como que o paradigma para este
novo estilo de vida religiosa, são
a Ordem Dominicana, fundada por
São Domingos de Gusmão (11701221) e a Franciscana, fundada
por São Francisco de Assis (11821226). Tendo apoio dos Papas
essas ordens desempenharam
papeis decisivos na reforma
da Igreja que aconteceria mais
tarde, no século XV.
É nesse contexto que surge o
nosso personagem São Boaventura, nascido em Bagnoregio, do
distrito de Viterbo, dos Estados
Pontifícios, em 1221. Devoto de
Francisco de Assis, na infância
havia sido curado de uma grave
enfermidade por intercessão
do santo, este jovem resolveu
seguir a vida religiosa na Ordem
Franciscana. Seu nome de batismo era Giovanni da Fidanza, mas,

ao entrar para ordem, aos dezessete anos, muda para o nome
religioso de Boaventura, em referência ao sermão da montanha.
Muito dedicado aos estudos,
ingressa aos vinte anos na Teologia, na Universidade de Paris.
É orientado pelo seu mestre
de estudos Alexandre de Hades
(+1245). Recebeu alguns títulos
importantes e difíceis, como bacharel bíblico e bacharel sentenciário, estudando com afinco as
Sagradas Escrituras, as Sentenças
de Pietro Lombardo e o manual de
teologia daquela época. Em 1248
inicia o magistério e, avançando
os estudos, chega ao reconhecimento de doutorado em 1257.
Sua contribuição para a Teologia
Cristã é importantíssima, seu
nível de aprofundamento e de
dedicação na dimensão intelectual são destacados nos seus escritos e sermões que evidenciam
o caráter cristocêntrico de suas
reflexões. Seu destino acadêmico

muda quando assume o posto
Geral da Ordem Franciscana,
que, na circunstância, estava
passando por crises internas.
Essas crises são motivadas pelo
número crescente de frades no
período, em torno de trinta mil
espalhados pelo Ocidente. Nesse
sentido, havia o risco de surgirem
divisões devido ao pensamento
sobre o estilo de vida religiosa e
as suas interpretações sobre o carisma, que não era novidade nem
para o próprio Francisco de Assis
que enfrentou, em vida, algo
parecido em relação ao carisma
franciscano.
Boaventura desempenhou
com muita sabedoria e dedicação a função que exercia na
Ordem. Escreveu por diversas
vezes, aos irmãos, orientações
e reflexões sobre o carisma.
Destaca-se um texto proposto
por ele, em que explana sobre
a unificação das normas que
regulavam a vida cotidiana dos
frades menores. Para evitar
grandes problemas interpretativos sobre Francisco de Assis e
seu estilo de vida, reúne numa

Decreto estabelece no Dia 29 de Julho
A CELEBRAÇÃO DA MEMÓRIA LITÚRGICA
DOS SANTOS MARTA, MARIA E LÁZARO
Na casa de Lázaro em Betânia, uma aldeia a leste de
Jerusalém, atrás do monte das
Oliveiras, a poucos quilômetros
da cidade santa, moravam Marta, a dona da casa, uma mulher
solícita e atarefada em acolher
dignamente tão agradável hospede, Maria, irmã de Marta,
que preferiu ficar quieta escutando as palavras do Mestre,
e Lazaro de Betânia. Lazaro,
o irmão que saiu de imediato
do sepulcro após Jesus gritar
em voz alta: “Lazaro vem
para fora!” (Jo 11,43). Uma
família que hospedou Jesus e
os seus doze apóstolos quando
da passagem da Galileia para
Jerusalém. E, ao aceitarem
totalmente a mensagem e a
missão de nosso Senhor Jesus
Cristo, criou-se uma amizade
profunda e de maneira especial: “Jesus amava Marta,
sua irmã e Lázaro. (Jo 11,5).
A tradicional dúvida na Igreja latina acerca da identidade

de Maria, as três mulheres de
que fala o Evangelho, Maria
de Betânia, irmã de Lázaro
e de Marta; Maria denominada pecadora: “a pecadora
perdoada e que ama” (Lc 7,
36); e Maria Madalena ou de
Magdala, a curada por Jesus
cujo Evangelho, não a apresenta
como a pecadora convertida e
sim que fez parte do grupo das
mulheres que seguiu Jesus até
a crucificação e por sua fé e
amor presenciou o dia da ressureição. Determinou a inscrição,
no Calendário Romano, apenas
Santa Marta no dia 29 de julho.
Já existiam calendários, como
o dos beneditinos ou o da Terra
Santa, que celebravam juntos no
dia 29 de julho estes três irmãos,
“amigos de Jesus”, como em
alguns Calendários particulares,
os três irmãos são celebrados
conjuntamente nesse dia.
As reflexões do Papa Francisco sobre estes três santos irmãos são numerosas. Já em seu

primeiro ano de pontificado, em
seu angelus de 21 julho de 2013
refere-se a Marta e Maria, irmãs
de Lázaro, parentes e discípulas
fiéis do Senhor, que habitavam
em Betânia; Maria, aos pés de
Jesus, “ouvia a sua palavra”,
enquanto Marta estava comprometida em muitos serviços (cf.
Lc 10, 39-40). Ambas oferecem
hospitalidade ao Senhor, que
estava de passagem, mas fazem-no de modo diverso.
Pensou-se, portanto, que
já tinha chegado o tempo para
resolver definitivamente esta
situação complexa, mesmo
porque o Dicastério recebia pedidos para unificar na
mesma celebração os santos
Marta, Maria e Lázaro. O Papa
Francisco, em 26 de janeiro de
2021, através do Decreto sobre
a celebração de Santa Marta,
Maria e Lazaro, no calendário
Romano Geral, “considerando
o importante testemunho
evangélico dos três irmãos,

JULHO DE 2022
obra biográfica as informações e recordações que
recolheu de documentos e
de fiéis sobre o jovem de
Assis com o título: Legenda
Maior, reconhecida pelos
frades menores da época
como a obra mais fiel sobre
a vida de Francisco, tornando-se
a biografia oficial.
Como pensador e teólogo
produziu muitas obras e, seu
modo austero e contemplativo
de vida, contribuiu para a produção de suas reflexões filosóficas e teológicas que o fizeram
alguém importante nos estudos
acadêmicos. Não é à toa que no
fim de sua vida é convidado para
integrar e preparar ativamente
o II Concílio Ecumênico de Lion
(1272-1274) que teve por tema,
por exemplo, a união das Igrejas
do Oriente e do Ocidente, convocado pelo papa Gregório X (12101276), que, por sua vez, também é
aquele que consagrou Boaventura
como Bispo de Albano Laziale e lhe
deu o cargo de Cardeal.
Sem dúvidas, é um importante homem de Deus, do século

que ofereceram ao Senhor
Jesus a hospitalidade da sua
casa, prestando-lhe uma atenção dedicada, e acreditando
que Ele é a ressurreição e a
vida, o Sumo pontífice Francisco, acolhendo a proposta
deste Dicastério, decidiu que
no dia 29 de julho seja inscrito
no calendário Romano Geral
a memória dos Santos Marta,
Maria e Lázaro”.
No decreto assinado pelo
prefeito, Robert Card. Sarah,
e pelo Arcebispo Secretário,
Dom Arthur Roche, na sede
da Congregação para o Culto
Divino e Disciplina dos Sacramentos, fica estabelecido que
é com esta denominação, que
esta memória deverá figurar
em todos os Calendários e
Livros Litúrgicos para a celebração da Missa e da Liturgia
das Horas. As variantes e
os acrescentos a adotar nos
textos litúrgicos, em anexos
ao presente decreto, deverão
ser traduzidas, aprovadas e,
depois de confirmados por este
Dicastério, publicados pela
Conferência Episcopal”.
Nada em contrário. Assim
sendo, todos os anos no dia
29 de julho, Marta, Maria e
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XIII, ao lado de figuras como
Santo Tomás de Aquino e Santo
Alberto Magno. São Boaventura
morre antes de concluir o Concílio em 1274.
Peçamos a intercessão desse
Santo, homem de Deus, para as
nossas vidas. São Boaventura,
rogai por nós!
FONTE: BENTO XVI. São
Boaventura, o teólogo de Cristo. Disponível em: https://
franciscanos.org.br/carisma/
especiais/sao-boaventura-o-teologo-de-cristo-i#gsc.tab=0
ILUSTRAÇÃO: https://
franciscanos.org.br/carisma/
especiais/sao-boaventura-o-teologo-de-cristo-i#gsc.tab=0
Pe. RONALDO FERNANDES
VIEIRA
Vigário Paroquial

Lázaro, os três irmãos de Betânia descritos nos Evangelhos,
serão lembrados juntos, pela
primeira vez, como Santos.
ILUSTRAÇÃO: https://www.
costumesbiblicos.com/2018/03/
jesus-e-as-mulheres-marta-maria-e-maria.html
Bibliografia:
https://www.vaticannews.va/pt/papa/
news/2021-02/papa-francisco-decreto-calendario-romano-santos.html
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/
news/2021-02/marta-maria
-lazaro-irmaos-betania-jesus.
html
Mario Sgarbossa e Luigi
Giovannini - Um Santo para
cada dia. {tradutor Onofre
Ribeiro} – São Paulo – Paulus
– 1983.
ARNALDO
AUGUSTO RIBEIRO
Equipe de Liturgia
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“NOS CAMINHOS DE MARIA” - VIRGEM DO CARMELO:
“... E por ti chegaremos ao Monte-Jesus, nossa vida, céu e luz” - (Canto de Ir. Miria T. Kolling)
“Hoje, festa de Nossa Senhora do Carmo, contemplamos Nossa Senhora que está
ao lado da Cruz de Cristo. Esse
é também o lugar da Igreja:
perto de Cristo.” - Com esse
tuite do dia 16 de julho de 2019,
Festa de Nossa Senhora do Carmo, o Papa Francisco recordou,
sinteticamente, o lugar onde a
Igreja deve sempre estar: junto
do Senhor.
Ora, celebrar a Festa de
Nossa Senhora do Carmo ou
do Monte Carmelo é recordar
uma invocação da Virgem Mãe
da Igreja que evoca o símbolo

do Monte, que é Cristo. Na
verdade, há inúmeros títulos
marianos que fazem referência
às regiões elevadas: Nossa Senhora da Penha de França, Nossa
Senhora do Monte Calvário,
Nossa Senhora do Monte Serrat,
Nossa Senhora do Monte Virgem
etc. Em todas essas aparições
ou manifestações marianas, a
Senhora aponta para Cristo, a
verdadeira rocha, a pedra angular da Igreja.
Sabemos que, na História da
Salvação, é na montanha que se
dá o encontro do povo de Deus
com o Senhor. Também nos mon-

tes, é que se dão manifestações
divinas, teofanias. Veja-se o caso
do Sinai, do Calvário, do Tabor e
outros tantos. O monte, enfim,
é Cristo, rocha e fortaleza sobre
a qual edificamos nossa casa. Em
Cristo, concretiza-se e plenificase toda a Revelação do Deus vivo
e libertador dos oprimidos.
Sob a montanha, então, o
povo cristão, ao longo da História, nunca mais cessou de erguer
Cruzeiros, Igrejas e Capelas, a
fim de recordar que, sob o signo
da cruz, caminhamos e queremos ser amparados.
A aparição da Virgem a São

Simão Stock (1165-1265), superior da Ordem Carmelita, em 16
de julho de 1251, no Monte Carmelo, atesta e reafirma essa identidade
da Igreja que nos é recordada por
Francisco: o lugar da comunidade
cristã é perto de Cristo.
Como Maria, firme aos pés
da Cruz no Monte Calvário, e
sob a sua proteção, revestidos
do bendito escapulário, queremos subir o Monte que é Cristo,
no qual encontramos abrigo e
segurança, força para a labuta.
Assim, nessa escalada do Monte,
o manto da Senhora está sobre
nós, filhas e filhos amadas e

amados: ela nos cobre quando
vem a chuva ou vem o sol escaldante, nos dá alivio e carinho,
nos dá a mão e afaga quando
desanimamos, fornece-nos a
direção quando nos desviamos
do caminho da justiça e da paz.
O Monte, que é Jesus, aproxima-nos do Alto, do Céu! Força
e adiante, pois!

SÃO TIAGO, Apóstolo

12, 1). Isso deve ter ocorrido por
volta dos anos sessenta.
Os Evangelhos sinóticos narram o importante evento do
chamado de Tiago e João. Impetuosos, decidiram, de pronto, e
seguiram Jesus. O temperamento forte e decidido lhes atribuiu
o apelido de Boanerges, filhos do
trovão (Mc 3,17).
Entre as cartas que lemos
no Novo Testamento, uma é
atribuída a Tiago. São apenas
cinco capítulos. Trata-se, entretanto, de um texto doutrinário,
forte, denso e claro, chamando
a atenção para a essência do

cristianismo que é a caridade.
A fé com a prática da caridade.
A fé, sem as obras, nada é, ensina-nos Tiago: “Meus irmãos,
se alguém diz que tem fé, mas
não tem obras, que adiante
isso?” (Tg 2, 14).
Tiago atuou nas primeiras comunidades com dedicação e total
fidelidade a Jesus e, por isso, foi
chamado por São Paulo como uma
das colunas da Igreja (Gl 2,9).
O apostolado de Tiago foi
tão intenso que, mais tarde,
foi proclamado o padroeiro da
Espanha e teve uma cidade,
que se tornou famosa, a ele

dedicada: Santiago de Compostela, onde ocorrem grandes
peregrinações.
A mensagem de São Tiago
em sua carta sempre nos será
muito útil: “Se alguém de vocês
tem falta de sabedoria, que
peça a Deus, e Ele a dará...
Todavia é preciso pedir com
fé, sem duvidar”... (Tg 1,5-8).
No dia 25 de julho celebramos o dia de São Tiago, Apóstolo, padroeiro dos peregrinos.

Lendo as Sagradas Escrituras, no novo testamento, podemos identificar São Tiago como
um dos doze apóstolos e um
dos que mais se aproximaram
de Jesus, na sua vida pública.
Nos grandes e importantes
momentos ele estava presente, como na transfiguração de
Jesus (Mt 17,1) e na oração
no Monte das Oliveiras (Mt 26,
36-46), entre outros.
Tiago foi dos primeiros
apóstolos a ser chamado por

Cristo. Era pescador, filho de
Zebedeu e irmão de João (Lc
5,1-11). Deixou, incontinenti,
tudo para traz, ao ser convocado
e seguiu Jesus, para sempre,
até o martírio, sendo o primeiro
apóstolo a ser martirizado, sob o
imperador Herodes, perseguidor
dos cristãos. Os Atos dos Apóstolos mencionam sua morte: “Nesse tempo, o rei Herodes começou
a perseguir alguns membros da
Igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João”. (At

SANTO APOLINÁRIO, Bispo de Ravena e Mártir
Como acontece com quase
todos os Santos do século I,
não dispomos de muitas fontes
históricas críveis sobre a vida
de Santo Apolinário, primeiro
Bispo de Ravena. Viveu no
tempo do Império Bizantino
do Oriente, mas, seu encontro
com o apóstolo Pedro parece
ter sido decisivo em sua vida.
No entanto, algumas fontes
datam a existência histórica
deste Santo, no máximo por
volta dos anos 150-200.
Apolinário era um jovem
de grandes expectativas, que
vivia em Antioquia com a sua
família pagã. Certo dia, chegou alguém à sua cidade, que
falava, de um modo novo, de
amar uns aos outros, como
Deus nos ama: era Pedro; suas

palavras eram as mesmas de
Jesus, o Filho de Deus, que
ele tinha visto, com seus próprios olhos, morrer e, depois,
ressuscitar para redimir a
humanidade, e do qual havia
recebido a missão de edificar a
sua Igreja. Por isso, Pedro viajou por todo canto, chegando
à Síria, por volta do ano 44.
Apolinário ficou profundamente tocado pelas suas
palavras, a ponto de segui-lo
até Roma. Dali, Pedro o enviou
a Classe, perto de Ravena,
onde a Marinha romana tinha
uma base, com centenas de
marinheiros, provenientes,
sobretudo, de terras orientais. Algumas fontes afirmam
também que ele chegou até a
evangelizar a Trácia e Mesia,

durante cerca de 3 anos.
Apolinário era astuto,
aprendia rapidamente as coisas e, sobretudo, falava bem.
Por isso, conseguiu levar muitos à fé cristã, obtendo a conversão de inteiras famílias. Por
este motivo, Pedro confiou-lhe
a edificação da Igreja de Ravena, da qual foi pastor, ou seja,
primeiro Bispo.
Ao chegar à cidade, pela
graça de Deus, curou a esposa do tribuno. Mas, logo que
as autoridades descobriram,
lhe pediram para oferecer
ídolos aos deuses. Apolinário
recusou, dizendo que os ídolos
eram feitos de ouro e prata,
matérias preciosas que deviam
ser oferecidos aos pobres.
Por isso, foi brutalmente es-

pancado. Apesar deste início
difícil, governou aquela Igreja,
por cerca de 30 anos, ficando
famoso como “sacerdote” e
“confessor”, pelos quais ainda
hoje é recordado.
Apolinário interpretou,
perfeitamente, a missão pastoral de Bispo, chegando a
levar muitas almas à fé. Assim
sendo, claro, ficou na mira
dos pagãos. Naquela época,
reinava Vespasiano, no ano 70
d.C. Os pagãos o intimaram
a não fazer pregações, mas
ele não obedeceu. Certo dia,
ao voltar de uma visita a um
leprosário, foi espancado, com
tanta brutalidade, que quase
morreu. Na verdade, morreu
sete dias depois. No lugar do
martírio, foi-lhe construída

LEONARDO CAETANO
de ALMEIDA
Pastoral da Comunicação e
Associado da Academia Marial
de Aparecida

IDEOVALDO R. ALMEIDA
Pascom

uma basílica – hoje chamada
Santo Apolinário em Classe -,
consagrada em 549.
O culto a este Santo difundiu-se rapidamente, para além
dos confins da cidade, chegando até Roma, por intermédio
dos Papas Símaco e Honório I,
enquanto o rei dos Francos,
Clodoveu, lhe dedicou uma
Igreja perto de Dijon.
As relíquias do Santo foram
trasladadas para a cidade de
Ravena, no século IX, e conservadas em uma Igreja, que,
desde então, foi chamada
Basílica de Santo Apolinário
Novo.
FONTE: https://www.
vaticannews.va/pt/santo-dodia/07/20/s--apolinario--bispo-de-ravena-e-martir.html
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SANTA MARIA MADALENA
Santa Maria Madalena ou
Maria de Magdala, também
conhecida como Apóstola dos
Apóstolos, uma das santas significativas do Evangelho, nasceu
em ISRAEL em 22 de julho e na
região de Magdala, por esta
razão era chamada também de
Maria de Magdala. Apareceu
pela primeira vez nas Sagradas
Escrituras através do evangelista Lucas quando Jesus aparece
caminhando pela região da
Galiléia com alguns discípulos e
com algumas mulheres, dentre
elas, aquela da qual haviam sido
expulsado sete demônios. É a
partir desse episódio que ela
começa seguir o Messias.
É considerada santa pela
Igreja Católica e Ortodoxa,
sendo comemorada por ambas
no dia de seu nascimento, ou
seja, 22 de julho, e, na liturgia
bizantina, no Segundo Domingo
após a Páscoa. Santa Maria Madalena tornou-se a Padroeira de

muitas Ordens Religiosas, sendo
venerada até mesmo pelos Padres Predicadores.
Segundo algumas tradições
populares esta personagem bíblica é confundida como aquela
mulher do capítulo sete do Evangelho de Lucas. Neste episódio
ela está enxugando os pés de
Jesus e ungindo-os com perfume
(Cf. Lc 7,36), fato esse, que não
tem nenhuma ligação textual
que relacione Maria Madalena
com esta mulher.
Além disso, esses versículos
podem ter confundido outra
relação que fizeram com a nossa
personagem, como explica o
Cardeal Gian Francisco Ravasi,
biblista, teólogo e arcebispo
italiano que a unção com óleo
perfumado foi um gesto feito,
também, em outra ocasião por
Maria de Bethânia, irmã de
Marta e Lázaro, como é narrado
pelo evangelista João. Assim,
Maria de Magdala, também

fora confundida e identificada
erroneamente como Maria de
Bethânia.
Nos Evangelhos Apócrifos de
São Tomé e São Felipe, embora
faltem palavras que causam
lacunas na história, Maria Madalena é citada como sendo
companheira de Jesus, prenunciando dúvidas a respeito dessa
relação. Mas, pesquisadores
afirmam que este termo companheira significa parceria, ou
seja, parceira de missão e, também, porque em certos pontos
desses escritos diz-se que Jesus
a amava muito.
No Evangelho de João (cf. Jo
8,1-11) lemos aquele episódio
da mulher pega em adultério,
outra confusão que tradições
populares fizeram relacionando
Maria Madalena com ela, visto
que, segundo pesquisadores,
não pode ser a mesma, pois
Magdala ficava a 10 km de Cafarnaum onde Jesus passou a
maior parte da sua caminhada
e onde nasceu Maria se localiza
na região da Costa Ocidental da
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Galileia, uma aldeia de pescadores situada às margens do Lago
de Tiberíades.
Maria Madalena é descrita no
Novo Testamento como sendo
uma das seguidoras muito dedicada na missão. Ela aparece,
ainda, no momento mais terrível
e pragmático da vida de Jesus,
quando o acompanhava ao Calvário com outras mulheres e o
contemplava de longe. Esteve
presente na crucificação e no
sepultamento de Jesus. No sábado, após a crucificação, Maria
saiu rumo a Jerusalém com outros discípulos e outras mulheres
para comprar perfumes afim de
preparar o Corpo de CRISTO,
como era o costume da época.
Fora ela que depois do sábado,
na manhã do primeiro dia da
Semana, voltou ao sepulcro e
descobriu que a pedra havia
sido removida, achou-o vazio
e recebeu de um anjo a notícia
de que Cristo havia Ressuscitado
e foi lhe dito para informar tal
fato aos apóstolos.
Maria Madalena é uma teste-

munha importante, pois a ela foi
dado o crédito de ser a que viu
o Senhor e testemunhar aos outros; recebeu de Jesus a missão
catequética do primeiro anúncio.
Segundo a tradição grega,
Maria Madalena teria ido viver
em Éfeso, na Turquia onde
passou seus últimos dias, sendo
que para lá foi, também, João,
o discípulo amado.
Independente das Lacunas
deixadas por alguns Escritos e de
interpretações equivocadas, a vida
de Madalena demonstra a força
de uma mulher de fé. Por isto, a
veneramos como Santa Maria Madalena, a Apóstola dos Apóstolos.
FONTES: https://arqbrasilia.com.br/santa-maria-madalena/; https://www.respostas.
com.br/historia-de-maria-madalena/; https://www.youtube.com/watch?v=5kN0fFfngBw
PAULO IMPARATO
Ministro Extraordinário da
Eucaristia, das Exéquias e Membro da Pastoral da Acolhida

SANTA MARIA GORETTI - Virgem e mártir
Em 6 de julho, a Igreja
Católica celebrou a memória
litúrgica de Santa Maria Goretti,
a jovem de apenas 12 anos que
deu a vida ao invés de pecar.
Curiosidades sobre esta
Santa menina: Maria Goretti,
era um anjo de filha e quem
a conhecia, em Ferriere de
Conca, província de Latina, a
chamava de Mariazinha. Ela foi
a secundogênita de Luís Goretti
e Assunta Carlini, camponeses
que emigraram, com seis filhos,
para a lavoura na região da Pontina, provenientes de Corinaldo,
na província de Ancona. Ela
nasceu naquela cidadezinha em
16 de outubro de 1890. Vindo
de família pobre, a jovem Goretti começou a trabalhar desde
cedo. Para ajudar no sustento
dos familiares, vendia ovos,
cuidava dos irmãos mais novos,
fazia trabalho de costura e cozinhava, preparando comida para
os demais camponeses.
A menina sempre foi Testemunha da fé também nas
dificuldades; a afabilidade,
generosidade e pureza de coração eram as características
da índole da pequena Maria;
a menina sempre se dedicava

aos trabalhos domésticos e aos
cuidados dos irmãos menores,
enquanto os pais exerciam, sem
cessar, o massacrante trabalho
na lavoura.
Sua fé e assiduidade na oração, especialmente o Rosário,
jamais faltaram em sua vida,
nem quando, com a idade de
dez anos, sofreu pela perda de
seu amado pai, acometido pela
malária. Contudo, os sofrimentos não influenciaram no ânimo
de Mariazinha; pelo contrário, a
partir daquele momento, sentiu
o dever de consolar a mãe, que
ficara sozinha para cuidar da
família. Maria era analfabeta,
pois, devido a pobreza a jovem
italiana não podia frequentar
a escola, mas os pais fizeram
questão de educá-la na fé. Ela
teve dificuldades para fazer
a primeira comunhão. Por ser
analfabeta, Maria Goretti não
tinha condições, pois, precisava saber ler o catecismo. Os
vizinhos a ajudaram ensinando
o catecismo e comprando o
vestido para que ela conseguisse
receber Jesus pela primeira vez.
Em 5 de julho de 1902,
percebendo que Maria Goretti
estava sozinha em casa, o jo-

vem Alessandro tentou violá-la.
Bravamente a jovem resistiu
gritando: “Não! É um pecado!
Deus não quer isso!”. Com
a frustação de não conseguir
cumprir o objetivo que tinha
em mente, o algoz lhe feriu
com quatorze facadas. A arma
perfurou o coração, o pulmão
esquerdo, o diafragma e o intestino. Antes de morrer, porém, a
jovem perdoou Alessandro com
as seguintes palavras: “Sim, eu
o perdoo pelo amor de Jesus,
e quero que ele também venha
comigo ao Paraíso. Eu quero
que ele esteja ao meu lado…
Que Deus o perdoe, porque eu
já o perdoei”.
Alessandro, o assassino de
Maria Goretti no início da prisão
não demonstrava remorso pelo o
que havia feito, mas ao sonhar
que a santa colocava em cima
dele 14 lírios (mesmo número de
facadas que ele disparou contra
ela), converteu-se e arrependeu
de ter assassinado a santa.
O rapaz foi condenado a 27
anos de prisão. Quando terminou de cumprir a pena, tornouse monge contemplativo.
Por desejo de Pio XII, no dia
24 de junho de 1940, Mariazinha

foi beatificada. Em 1950, por
ocasião da sua canonização,
entre uma imensa multidão,
estavam presentes o rapaz e a
mãe enferma. Os restos mortais
da virgem e mártir descansam
em uma urna na Basílica de
Santa Maria Delle Grazie na
cidade em que nasceu, Nettuno, Itália., meta de numerosas
peregrinações.
Maria Teresa Goretti, não
é a única menina que preferiu
sucumbir antes que ceder às
insídias de tarado. Quase todos
os dias os jornais referem-se a
fatos de violências exercidas
sobre meninas indefesas. O motivo principal pelo qual a Igreja
quis apresentar o exemplo desta
menina de doze anos não é só a
defesa ao extremo de uma virtude como a pureza, mas toda
a sua vida exemplar, a decidida
escolha não em razão da honra,
mas do mandamento divino.
REFLEXÃO: Na vida desta
humilde donzela podemos contemplar um espetáculo digno do
céu e da terra. Que a sua história
seja exemplo para os pais e mães
de família, para que eduquem
seus filhos e filhas no seguimento
de Cristo, levando-os a viver na

santidade, fortaleza e obediência aos conselhos evangélicos.
Somente assim será possível
enfrentar os desafios da vida com
serenidade e confiança.
ORAÇÃO: Senhor, fonte de
toda inocência e amante da
castidade, que concedestes à
tua serva Maria Goretti a graça
do martírio em plena adolescência, concedei-nos a nós, por
sua intercessão, a firmeza para
cumprir seus mandamentos. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém!
FONTE: sites: cancaonova.
com, rs21.com.br, vaticannews.va, a12.com e conventodapenha.org.br
ILUSTRAÇÃO: https://
conventodapenha.org.br/santa
-maria-goretti-virgem-e-martir-06-de-julho/
HERALDO
MARTINS da SILVA
Pastoral do Batismo, da Liturgia e da Sagrada Comunhão
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REABERTURA DO SASP: A Igreja
cuidando da Comunidade
“O SASP VOLTOU... O
SASP VOLTOU...”, foi assim
na melodia do “O campeão
voltou”, que Leandro, Índia e
outros participantes da sopa,
na segunda feira do dia 13 de
junho, expressaram a alegria
do retorno do SASP. Éramos
um grupo de 12 pessoas e, em
oração a Deus, agradecemos
o retorno do SASP e a vida,
por estarmos ali. Assim, num
dia frio, diante de um prato
de sopa quente, entoavam
alegremente: “O SASP voltou... o SASP voltou”! Aos
pouco vão chegando uns rostos
já conhecidos e outros não,
assim, atualmente, estamos
atendendo uma média de 25
pessoas.
O Serviço de Assistência Social da Penha – SASP, vinculado
à Basílica de Nossa Senhora da
Penha, retornou suas atividades em 06 de junho de 2022.
Na reunião, em abril/22, com
os voluntários(as), foi decidido, conforme o avanço da
vacinação, que o momento

atual em relação à pandemia
da COVID-19 e conforme o
Plano São Paulo, era o tempo
favorável para o planejamento
do reinicio das atividades e
atendimento presencial. Com
a solicitação do Padre Edilson,
presidente do SASP, que todos
usem máscaras durante o
atendimento, foram unânimes
o desejo e a prontidão para retomar as atividades de preparo
e distribuição da sopa diária
aos irmãos que vivem nas ruas.
A suspenção das atividades
ocorreram em decorrência
da pandemia da Covid-19,
decretada pela Organização
Mundial da Saúde em 13 de
março de 2020. Em sintonia com os desdobramentos
científicos e técnicos sobre a
pandemia da Covid-19, com
as recomendações sanitárias
e decretos governamentais
que passaram a flexibilizar,
o SASP, a partir de agosto de
2020 passou a realizar o atendimento de PORTA, seguindo
rigorosamente os protocolos

estabelecidos, atendendo a
todos que procuravam alguma
ajuda. Participou também,
junto aos grupos existentes
da Penha na distribuição de
CESTAS BÁSICAS à população
carente da região.
Durante este período em
que permanecemos com o
atendimento somente de
PORTA, mantivemos contato
com os nossos usuários que
relatavam suas frequências,
dificuldades e receios diante
da doença que se espalhava,
junto aos diversos grupos que
se multiplicaram pela cidade
de São Paulo, no atendimento
emergencial que se fez necessário devido a Pandemia da
COVID-19. Estes, por sua vez,
nossos amigos e conhecidos de
muitos anos, entendendo a impossibilidade do SASP em permanecer com suas atividades,
devido às restrições impostas,
sendo ela, uma entidade social
de pouca estrutura, mantida e
executada apenas por pessoas
voluntarias(os), aguardavam
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ansiosamente e confiantes
pelo seu retorno.
O S A S P, f u n d a d o e m
06/09/1958, em toda sua
existência, vem cumprindo
a sua MISSÃO ‘Atender a
população carente do bairro, promovendo cuidados e
atendimentos com a saúde
física, social e religiosa’.
Oferecemos às pessoas
em situação de rua a SOPA,
uma refeição, todos os dias
da semana, preparada por
uma equipe de voluntárias e
voluntários que dispõem um
pouco de seu tempo. É uma
refeição nutritiva, de arroz,
feijão, legumes, macarrão,
frios e pão, assim, atendemos
a necessidade da alimentação
imediata e diária das pessoas
desprovidas do essencial para
a sua sobrevivência. São pessoas que sobrevivem nas ruas
de nossa cidade e nossa região,
pessoas que com suas histórias
de vida buscam forças para
sobreviver a cada dia. E ao
encontrar o SASP, encontram
um lugar de acolhida e alento
ao seu sofrimento. Padre Edilson nos ensina – ‘A Acolhida,
lembrem-se que acolhemos o
CRISTO no pobre – olhar e valorizar o pobre vem através

MOMENTOS MARCANTES

ANIVERSÁRIO DO PADRE RONALDO

ANIVERSÁRIO DO PADRE RONALDO

CASAMENTO DE MÁRIO E MARIA RITA

CASAMENTO DE MÁRIO E MARIA RITA

MENINO MOSTRA AO BONECO O
CORPO DE CRISTO

REUNIÃO DA EQUIPE DE FESTAS

RENOVAÇÃO MATRIMONIAL DE
GIANCARLO E LILIAN

RENOVAÇÃO MATRIMONIAL DE
GIANCARLO E LILIAN

de uma boa acolhida’. Assim,
evangelizamos por meio de
testemunhos que damos através de nossas ações e atitudes.
Oferecemos as CESTAS BASICAS, às famílias carentes do
bairro. São famílias que vivem
nas comunidades, com poucos
recursos e condições precárias
de moradias. Muitas vezes
desempregados e/ou que exercem atividades autônomas,
como coletas de recicláveis ou
vendas eventuais. Muitas destas famílias frequentam a sopa.
Oferecemos também à comunidade da Penha e região os
serviços de SAÚDE. Durante a
semana temos os Terapeutas
Naturais e Psicólogas. Aos
sábados, os Médicos, que fazem parte do programa – EMA:
Extensão Médica Acadêmica.
Uma atividade extracurricular,
realizada por alunos da Faculdade de Medicina da USP com
supervisão de seus mestres.
Agradecemos imensamente
a toda comunidade de nossa
paróquia pela COLABORAÇÃO
frequente e duradoura ao
SASP, que a cada dia 08 do mês
em gratidão a Nossa Senhora
da Penha, e a cada segundo
domingo do mês, dia do KILO,
fazem a sua oferta e doação
de mantimentos e outros itens
que ressoam na vida de nossos
irmãos e na vida do SASP.
INFORMAÇÕES UTEIS:
SASP: Rua Major Ângelo
Zanchi, nº 357 – Telefone:
2941 – 1346 / 5204-0123
Em tempos normais, atendemos entre 60 a 80 pessoas
diariamente para refeição
Distribuímos de 30 a 40
Cestas básicas mensais.
Entregas de doações: Na
Basílica N.S. da Penha e/ou
no SASP
Para contatos com os profissionais da SAÚDE ligar no
SASP, a partir das 13h00 com
Bete.
AMÉLIA TANIZAKA ALVARENGA e EQUIPE do SASP

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

JULHO DE 2022

<<NA PALAVRA DE JESUS ENCONTRAMOS O JEITO DE DEUS AGIR CONOSCO. “VINDE A MIM VÓS QUE ESTAIS CANSADO E
FATIGADOS... O MEU JUGO É SUAVE E O MEU FARDO É LEVE”.>> Mt 11,28-29

11

12

JULHO DE 2022

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

O SANTUÁRIO DA PENHA

SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI
Nossa Comunidade celebrou na quinta–feira, 16 de junho em dois horários (08h00 e 19h30), a Solenidade de Corpus Christi. A missa das 19h30 seguiu
com uma procissão do Santíssimo Sacramento da Basílica ao Santuário Eucarístico, encerrando com uma Bênção Solene.

MISSA SOLENE PELOS 15 ANOS DA COMUNIDADE CATÓLICA EUCARISTÓS
No dia 19 de junho às 16h15 nosso bispo diocesano Dom Manuel Parrado Carral acompanhado de padres de nossa diocese celebrou a Missa Solene pelos
15 anos de fundação da Comunidade Católica Eucaristós.
Maiores informações vocês podem encontrar nas redes sociais e no site: www.eucaristos.com.br
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20ª FESTA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
DOS HOMENS PRETOS DA PENHA DE FRANÇA
No dia 19 de junho às 09h30 teve início, com a Missa Campal, a comemoração pelos 220 anos da ereção canônica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos da Penha de França com o tema “20 anos de Rosário, o futuro é ancestral”. No período da tarde aconteceu a Procissão pelas ruas do
bairro e a Coroação dos Reis da Festa 2022/2023. Maiores detalhes/informações vide: http://largodorosario.blogspot.com

SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
e MEMÓRIA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus consiste no louvor ao amor íntimo de Jesus pelos homens. A Missa Solene do Sagrado Coração de Jesus foi
celebrada pelo nosso vigário paroquial, padre Ronaldo, na sexta-feira, dia 24 de junho às 15h00. Quando celebramos a festa do Imaculado Coração de
Maria; saboreamos a insondável bondade de Deus que desejou amar com um coração humano, e nela Ele encontrou um espaço transbordante de santidade,
beleza e doação total, a missa foi celebrada pelo nosso pároco padre Edilson, no sábado, dia 25 de junho, também às 15h00.

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

JULHO DE 2022

<< “DE DAVI FAREI BROTAR UM FORTE HERDEIRO, ACENDEREI AO MEU UNGIDO UMA LÂMPADA. COBRIREI DE CONFUSÃO SEUS INIMIGOS,
MAS SOBRE ELE BRILHARÁ MINHA COROA!”. >> Sl 131
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AGENDA PAROQUIAL de
JULHO e AGOSTO
05/jul à 07/jul – Semana Catequética Diocesana dos
setores: Esperança; Ponte Raza e Cangaíba, às 		
20h00, na Basílica.
08/jul Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às
07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.
05/ago Missa em Memória da Dedicação da Basílica de
Santa Maria Maior às 15h00, na Basílica.
06/ago Batizados às 09h00, na Basílica.
06/ago Encontro com os pais e catequizandos às 15h00, no
Salão da Catequese na Basílica.
08/ago Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às
07h30, 15h00 e 19h30, 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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