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Cordeiro de deus que tirais o
pecado do mundo
dai-nos a Paz

Pascóa do Senhor

Expediente

C

elebremos mais uma Páscoa, na alegria e
certeza da vitória da vida sobre a morte!
Deus acolhe nossas dores e faltas, enfrenta nossos medos e limites, na pessoa de seu
amado filho Jesus!
Em Jesus Cristo, somos libertos, redimidos,
acolhidos transfigurados!
As trevas não tem mais poder sobre nós....
Por isso devemos mais e mais, sermos promotores da vida, defensores dos justos e inconformados com toda expressão e broto da
cultura de morte.
Aleluia, Aleluia Aleluia, um Deus apaixonado
busca a mim a ti, derrama-se em todo coração
humano e nos quer na luz do seu amor!
Continuemos na teimosia do bem, fazendo
curativos de amor no coração da história,
levando o Ressuscitado em nosso ver e agir,
sem medo de fazer da própria vida um hino
de louvor e gratidão a Deus Pai, Deus
Filho Deus Espírito Santo!
Feliz Páscoa!
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Horarios de Missa

A Páscoa cristã é a nossa reabilitação e ressurreição, é também a ressurreição moral e espiritual da humanidade.

Segunda a Sexta - 19:30h
Sabado: 09h, 18h
Domigos: 08h, 10h, 18h, 19:30h
Obs: A primeira sexta-feira do mês missa às 20h

Atendimento Secretaria

Bem Vindo a Comunidade

Segunda: 8:30h às 12h / 13:30 às 18h
Terça à Sexta: 8:30h ás 12h / 13:30 às 18h / 18:30h às 20:30
Sabádo: 08:30h às 12h / 13:30h às 18h
Domingo: 8:00h às 12h

Contato
www.achiropita.org.br /
E-mail: secretaria.achiro@terra.com.br
Telefone: 31067235

Nossa História

A

té então a rua Treze de Maio era conhecida por
rua Celeste, local de vários cortiços habitados
por ex-escravos e descendentes, que comemoravam a data
da Lei Áurea numa capela no Largo São Manoel, na Chamada Festa de Santa Cruz. Com a demolição da capela pouco antes da 1° Guerra Mundial, as comemorações passaram
a ser realizadas na rua Treze de Maio – daí a origem do
nome.
Na mesma rua, provavelmente não muito distante
dos festejos abolicionistas, a imagem de N. Sra. Achiropita
era venerada por um bom numero de fiéis, a portas fechadas, na residência do senhor José Falcone. Tal veneração
mantinha-se assim o ano inteiro, com exceção dos dias 13,
14 e 15 de agosto, quando a santa era colocada em um altar
de madeira na esquina da Treze de Maio com a Manoel Dutra. E se há 8 séculos os calabreses celebravam sua devoção
com missas, quermesses e procissões, no Bixiga não haveria de ser diferente, se não com
mesmo vulto que em Rossano Calabro, com idêntico fervor.
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N Sra Achiropita
Pe. Evaldino Borges Dias é
natural de Petrolândia - SC.
Seu ultimo trabalho pastoral foi na comunidade Santo
Antônio - Cotia / SP e tem 17
anos de Sacerdócio na Família Orionita.
Que Deus o abencôe

Dízimo

Recebei,
Senhor
esta
oferta.
Recebei, Senhor esta oferta.
Não é uma esmola, poruqe não sois
mendigo.
Não é um auxilio, porque não precisais dele.
Também não é o que me sobra que vos
ofereço.
esta oferta, representa mainha gratidão porque vos ofereço, foi de Vós
que recebi: poeque Sois Meu Senhor,
a quem apresento o fruto do meu trabalho.

Mãe Negra
“

Mãe é tudo igual, só muda de endereço.”

Esta é uma das frases mais injustas que já ouvi sobre as mães.
Mãe é mãe- sem igual, especial.
Em qualquer raça, qualquer cor,
qualquer língua, qualquer país - maravilhosa, sempre!
E temos tanto carinho por ela,
que um dia bem especial foi criado, só
para festejá-la.
A comunidade negra gostou tanto
que imitou: “realizamos a festa da Mãe
Negra no domingo seguinte. Não se trata de uma comemoração à parte, pelo
contrário, é continuação!
Gostamos de nos unir à festança geral do Dia das Mães e esticamos a
alegria, acrescentando mais um domingo para comemorar a Mãe Negra.
Em primeiro lugar, (não podemos
esquecer!) por que veneramos Maria,
para nós, Aparecida.

Em segundo, por valorizarmos na figura da Mãe Negra a imensa capacidade de
amor que todas as mães possuem, a ponto
de amamentar e cuidar de filhos de outros,
até em prejuízo de seus próprios filhos que
elas, sendo escravas, eram forçadas a fazer.
Em terceiro porque nós, brasileiros,
temos mais é que ser gratos pela grande
contribuição que as mães negras deram à
formação da nossa língua e do nosso jeito
de ser.
Através de contos populares e cantigas de ninar, elas introduziram no Brasil
um universo emocional e cultural, traduzido em palavras .

Dengo e xodó, por exemplo, são expressões afetuosas; boi-da-cara-preta, homem-do- saco e saci foram geradas por suas
crenças e supertições; tutu, moqueca e dendê surgiram de suas criações na cozinha.
Motivos para homenagear mulheres
assim é que não faltam, daí, a festa.
Festa do jeito do negro, com feijoada
e batuque, mas do tamanho de um coração
de mãe - todo mundo é bem vindo, ninguém fica de fora.
Feliz Dia de Todas as Mães.

“Aspeta que io Espeto”

A

acupuntura é uma das técnicas
utilizadas dentro da Medicina
Tradicional Chinesa.
Ela foi desenvolvida pelos chineses há
3.000 anos, para tratar primeiro os imperadores e, depois se estendeu para a
população como um todo.
Até hoje esta é uma das formas de tratamento da população, em todo o território chinês.
A Medicina Chinesa trata o lado energético de nosso corpo, que é irrigado
por feixes de energia, chamados de
meridianos. É observando o comportamento destes meridianos, além de sinais e sintomas que o corpo apresenta,
que se trata o paciente utilizando várias
técncas desta medicina.
As técnicas são deste a acupuntura, utilização de agulhas em pontos destes feixes energéticos, até moxabustão, ventosa, guachá,tuiná, auriculoterapia ( com
agulhas, sementes ou esferas radiestésicas) e outras técnicas mais modernas,

como a craniopuntura, cinesiologia
aplicada, radiestesia, magnetoterapia, stipper, reflexologia.
Enfim, há uma gama importante de
recursos que são utilizados, caso a
caso, visando a melhora do paciente.
O projeto do Grupo Terapêutico
“Aspeta que io Espeto” chegou
nas Obras Sociais em julho de 2008
como objetivo atender pessoas da
comunidade que não tem condições
de pagar um tratamento. Começou
atendendo as voluntárias que trabalhavam na Cozinha da Festa de
Nossa Senhora Achiropita, e de lá
pra cá não parou mais, já são cerca de 300 pacientes atendidos. Hoje
um total de 18 terapeutas especialistas em Medicina Tradicional Chinesa atendem voluntariamente, em
média 40 pessoas por semana ,nas
terças e sextas-feiras.
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Papa João Paulo II
“A Benção João de Deus”

Vim como mensageiro da verdade e da esperança, para
confirmá-los na fé e lhes deixar uma mensagem de paz e
reconciliação em Cristo

N

ascido em 18 de maio
de 1920 em Wadovice ao
sul da Polônia, o menino
Karol Jósef Wojtyla talvez não imaginasse que seria o líder da maior religião
cristã do mundo.
Aos 14 anos de idade, o menino
Karol resolve fundar uma Congregação

Mariana no colégio onde estudava.
Mais tarde, quando
eleito Papa, seria o
31º Papa Congregado Mariano da História.
Em 1942, tendo já falecido seu pai e seu irmão, e
enfrentando as conseqüências das invasões nazistas por ocasião da Segunda
Guerra Mundial, o jovem Karol começa
a participar de grupos de teatro, música,
literatura e esportes, mantendo imensos
contatos com as comunidades judaicas
ameaçadas, como uma forma de resistência polaca contra o nazismo.
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Em 01 de novembro de 1946, foi ordenado sacerdote. Em 1958 foi nomeado
bispo auxiliar de Cracóvia e em 1962 foi
nomeado bispo de Cracóvia.
Em 1963 é nomeado Arcebispo de
Cracóvia pelo Papa Paulo VI, participando
do Concílio Vaticano II que havia sido inaugurado pelo Papa João XXIII em 1962.
Em 1967, Paulo VI o eleva a Cardeal,
participando assim do Conclave de agosto de 1978 que escolheria Albino Luciane
como Papa João Paulo I. Participa também
do Conclave de outubro de 1978, de onde
sairia eleito Papa João Paulo II.
Foi o mais novo Papa desde Pio IX
e rapidamente colocou-se ao lado da Paz e
da Concórdia e das defesas dos direitos humanos. Conhecido como o Papa Peregrino,
visitou 129 países e mais de 1000 localidades. No Brasil esteve em 4 oportunidades,
1979, 1980, 1991 e 1997. Nem mesmo a
tentativa de assassinato em 1981 o fez parar
de viajar e ficar tão perto de seu rebanho.
Foi um revolucionário dentro da igreja, promovendo diálogos inter-religiosos,
sendo o primeiro a pregar em uma igreja
luterana e em uma mesquita, o primeiro a
visitar o Muro das Lamentações, onde pediu perdão pelos erros cometidos pelos filhos da Igreja no passado. Foi o primeiro a
visitar a Grécia depois das separações das
Igrejas Católica e Ortodoxa. Promoveu a
reconciliação com os judeus. Foi um grande amigo e incentivador dos jovens, em
especial do movimento Escoteiro, chegando a visitar seus acampamentos mundiais
(Jamboree).

Devido a tantos esforços, sua saúde foi se deteriorando e foi diagnosticado
Parkinson. Com muitas dificuldades em
se locomover e falar chegaram a cogitar a
sua renuncia, mas ele insistia dizendo que
iria cumprir a vontade de Deus.
Em 2 de abril de 2005, após 26 anos
de Pontificado, o terceiro maior da história, João Paulo II foi chamado para junto
de Deus.
Em 13 de maio de 2005, seu sucessor, o Papa Bento XVI, fez uma exceção
à regra e autoriza a abertura do processo
de beatificação de João Paulo II, o qual
foi aberto em 28 de junho de 2005. Em
19 de dezembro de 2009, Bento XVI proclamou-o venerável e em 14 de janeiro de
2011, aprovou o decreto sobre um milagre atribuído a João Paulo II, permitindo
sua beatificação que acontecerá em 01 de
maio de 2011 em Roma.

Queridos jovens, ide com confiança ao encontro de Jesus, e, como
os novos santos, não tenhais medo de
falar d’Ele! Porque Cristo é a resposta
verdadeira para todas as perguntas sobre o homem e sobre o seu destino. É
preciso que vós, jovens, vos convertais
em apóstolos dos vossos coetâneos. Sei
muito bem que isto não é fácil. Muitas
vezes tereis a tentação de dizer como o
profeta Jeremias: “Oh! Senhor, eu não
sei exprimir-me, sou um jovem” (Jer 1,
6). Não desanimeis, porque não estais
sozinhos: o Senhor nunca deixará de
vos acompanhar, com a sua graça e com
o dom do seu Espírito. (Discurso do
Papa João Paulo II, na Vigília de oração
com os jovens espanhóis. Madrid, 3 de
maio de 2003)
João Paulo II

Páscoa do Senhor
N

o tempo do povo de Israel, a
Páscoa aparece como um rito
dos pastores, povo nômade
e seminômade, que celebrava com o
sacrifício de um cordeiro, objetivando
obter a prosperidade do rebanho. Passava o sangue nos umbrais das portas
para afastar forças maléficas, o anjo
exterminador. No cenário agrícola, encontra-se também a festa dos Ázimos,
os pães sem fermento, que anuncia a
chegada da primavera (Lv 23,5-8).
Embora distintas entre si, em certas
fontes, com o passar do tempo elas se
unificaram com a celebração do nascimento da primavera de Israel, a grande
intervenção de Deus em favor de seu
povo, libertando-os das garras da escravidão do Egito.
A libertação do povo, das garras dos
egípcios, foi a grande passagem, onde
Deus o tomou em seus braços como
faz um pai misterioso ao seu filho. Foi
nesse caos de sofrimento e espoliação
2, 5-11 sofrimendo povo, Filipenses,
no mais profundo
to que Deus intervém, acolhe-os e os
toma de amor eterno (Jr 31, 3). Ele,

Deus nos conduziu da servidão à libertação, da tristeza à alegria, do luto
ao dia de festa, das trevas à luz brilhante, da escravatura à redenção .
Ao passar pelo mundo, Jesus chamou
a muitos para segui-lo e sempre fez
questão de estar presente e atuante na
vida deles. O simbolismo do compartilhar com eles, o alimento, é sem
dúvida o mais expressivo na hora de
proclamar a boa-nova pregando a
salvação e a mudança de vida.
Jesus, ao partir o pão, oferece, a cada
um, a oportunidade para transformar
a vida e fazer a grande passagem da
libertação dos pecados para a vida da
graça. Faz assim a sua Páscoa definitiva, e na sua presença cantar o aleluia, dos redimidos.
Portanto, fica o convite do Mestre
e Senhor, para que cada um de nós,
homens e mulheres, aproveitarmos a
oportunidade e partimos de mãos dadas para partilhar o amor, a justiça e a
fraternidade uns para com os outros e
com o coração cheio de ternura, celebrar a passagem para uma nova vida,

Filipenses, 2, 5-11
5. Dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em
Cristo Jesus. 6. Sendo ele de condição divina, não
se prevaleceu de sua igualdade com Deus, 7. mas
aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de
escravo e assemelhando-se aos homens. 8. E, sendo

celebrar a verdadeira Páscoa em
seu sentido pleno.
Cl. Edson Teixeira de Lima,
PODP
DEISS, lucien. A Ceia do Senhor. Eucaristia dos Cristãos. São Paulo: Paulinas,
1985
ALDAZABAL, José. A Eucaristia. Petrópolis: vozes, 2002.

exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se
ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte
de cruz. 9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe
outorgou o nome que está acima de todos os nomes, 10.
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu,
na terra e nos infernos. 11. E toda língua confesse, para
a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor.
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011

A

Campanha da Fraternidade
que acontece todos os anos
durante a quaresma tem como
missão e objetivo evangelizar, despertar o
espírito comunitário, a verdadeira solidariedade.
O tema proposto para este ano é “Fraternidade e a vida no planeta” e tem com
lema “ A Criação Geme em Dores de Parto”,
tendo como maior objetivo discutir soluções
para o enorme problema do aquecimento
global.
Chegou o momento de abrirmos nossos olhos e pararmos para pensar que, tudo
o que fazemos pode prejudicar ou ajudar
a salvar nosso planeta, a casa que Deus os
ofereceu com tanto amor e que estamos destruindo mais a cada segundo de negligência.
Vamos falar seriamente, será que tudo
o que consumimos é mesmo necessário?
Será que não estamos exagerando em
nossas vontades e nos esquecendo de que
a cada produto que compramos ou tiramos
da natureza de forma impensada destrói um
pouco mais o nosso planeta?
Se Deus nos ensinou a amar ao próximo como a Ele mesmo, precisamos começar
a pensar em como é, e como será a vida de
quem devemos amar daqui a alguns anos se
não tomarmos as atitudes certas.
Vamos usar como exemplo as enchentes que tem prejudicado tanto nossos irmãos,
de nada adianta sair dizendo pra todo mundo que a culpa é dos governantes se não nos
preocupamos com aquele papel de bala que
distraidamente atiramos na calçada e que
mais tarde contribuirá com o entupimento
dos bueiros, resultando no alagamento de
várias regiões de nossa cidade.
Precisamos pensar no mundo como
um todo, não é só porque eu estou vivendo
bem, sem muitos transtornos causados pelo
clima, que não preciso me preocupar, preciso sim me incomodar com o sofrimento
do próximo e buscar meios de fazer minha
família e comunidade se preocuparem também, se cada um fizer um pouquinho e juntarmos tudo no final o resultado sem dúvida
será muito bom.
Queridos amigos, ainda há tempo,
mas não muito. Precisamos começar a mudar nosso comportamento agora para que
possamos nos orgulhar da nossa casa no
futuro. Deus nos deu um mundo maravilhoso, agora cabe a nós cuidar dele para que
a nossa e as próximas gerações saibam que
a fraternidade e o amor entre os irmãos em
Cristo sempre vence.
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Oração da Campanha da Fraternidade 2011
Senhor Deus, nosso Pai e Criador.
A beleza do universo revela a vossa grandeza,
A sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas,
E o eterno amor que tender por todos nós.
Pecadores que somos, não respeitamos a vossa obra,
E o que era para ser garantia da vida está se tornando ameaça.
A beleza está sendo mudada em devastação,
E a morte mostra a sua presença no nosso planeta.
Que nesta quaresma nos convertamos
E vejamos que a criação geme em dores de parto,
Para que possa renascer segundo o vosso plano de amor,
Por meio da nossa mudança de mentalidade e de atitudes.
E, assim, como Maria, que meditava a vossa Palavra e a fazia vida,
Também nós, movidos pelos princípios do Evangelho,
Possamos celebrar na Páscoa do vosso Filho, nosso Senhor,
O ressurgimento do vosso projeto para todo o mundo.
Amém.

Benção Ecológica
Que o Senhor te conceda
A serenidade das montanhas,
O frescor das àguas,
A leveza da Lua,
A luminosidade do Sol,
A fertilidade da terra
E a paz do infinito.

Que o Senhor esteja sempre
atrás de ti para te acompanhar,
Dentro de ti para te consolar
A tua frente para te guiar, e
Acima de ti para te abençoar.
Em nome do Pai,
do filho, do Espírito Santo,
Amém!

A

Juventude Achiropita realizou no último fim de semana (dias 19 e 20 de
março) o EJC (Encontro de Jovens
com Cristo), evento que já está na sua 21º
edição, e a cada ano que passa fica mais forte
e bonito.
O grande objetivo do encontro é proporcionar
à juventude da comunidade uma experiência
real e concreta de Deus.
Foi muito importante e gratificante para todos
a participação de tantos jovens. Mais que a luz
de um Projeto Social aos jovens, a comunidade Nossa Senhora Achiropita quer levar o próprio Deus para ser luz na escuridão do mundo
e dos corações que ainda não o tem.
Mais que uma experiência de Deus aos que
participaram, foi também para os que trabalharam. O exercício da evangelização mostrou a importância de ser sal e luz nos dias
de hoje.

EJC
2011
13. Vós sois o sal da terra. Se o sal
perde o sabor, com que lhe será
restituído o sabor? Para nada mais
serve senão para ser lançado fora e
calcado pelos homens.
14. Vós sois a luz do mundo. Não
se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha 15. nem
se acende uma luz para colocá-la
debaixo do alqueire, mas sim para
colocá-la sobre o candeeiro, a fim
de que brilhe a todos os que estão
em casa. 16. Assim, brilhe vossa
luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos
céus. (São Mateus, 5, 13-16)

“O Encontro deste ano foi uma experiência de comunidade, pois trabalhamos em
conjunto com diversas pastorais, as quais
agradeço de todo o coração. Contamos
com a colaboração do ECC – Encontro de
Casais Com Cristo, que é pai e que deu
origem ao EJC; dos casais que estiveram
conosco na preparação da alimentação e
visitação; da Crisma, Pastoral Setorial;
dos Ministros da Eucaristia; do Batismo;
e do Grupo de Oração, que intercedeu e
acolheu a todos que passavam na linda
capela montada para adoração constante
a Jesus Eucarístico. A todos que trabalharam direta e indiretamente, nosso agradecimento por esta prova de uma união em
prol de um bem tão importante que é a
Juventude, futuro de nossa comunidade.
(Juventude Achiropita)

Assembleia PJVO

A

assembleia Geral da PJVO - Pastoral
Vocacional Juvenil Orionita - contou
com cerca de 40 jovens representantes
dos estados da Provincia Sul (Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul), que estiveram reunidos no Cotolengo em
Cotia-SP, para avaliação anual.
Nesta assembleia tiveram momentos de avaliação da caminhada juvenil nas comunidades,
os carismas de São Luiz Orione, espiritualidade,
oração, animação e o planejamento para o ENAJO 2011(Encontro Nacional Juvenil Orionita),
que acontecerá nos dias 23 e 24 de julho de 2011,
no Pequeno Cotolengo Paulista – Cotia – SP. Terá

como tema: “Jovens edificados em Cristo, firmes na fé” (Col.2,7) e o Lema: “Jovens Orionitas, testemunhas do amor”.
Esse ENAJO PROVINCIAL tem como
objetivo: promover a convivência cristã dos jovens orionitas em busca de um
encontro pessoal com Cristo. Tem como
metas: ajudar os jovens a conhecer e
amar Jesus Cristo; aprofundar o conhecimento de São Luís Orione e, numa perspectiva comunitária, testemunhar o amor
de Cristo aos outros.
A Paróquia Nossa Senhora Achiropita
esteve representada pelos jovens: Felipe,
Douglas, Tatiana e Luis Henrique.
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Escala de Adoração
22hs às 24hs

ECC 1ª e 2ª Etapa e Equipe de Noivos

24hs às 03hs

Juventude

03hs às 06hs

Grupo de Oração

06hs às 07hs

Vicentinos, Coral e Imigrantes

07hs às 08hs

Saúde e Comunicação

08hs às 09hs

Afro, Animação Musical e Melhor Ideda

09hs às 10hs

Catequese, CEDO, Creche Mãe Achiropita,
Crisma e Coroinhas

10hs às 11hs

Casa Dom Orione e Liturgia

11hs às 12hs

Acolhida, Pastoral da Criança

12hs às 13hs

Dízimo, Missionária e Apostolado da Oração

14h

Encerramento

Liturgia Pascal
Dia 17

Domingo de Ramos
Benção dos Ramos em Todas as Missas

Dia 21

Quinta-feira Santa

Dia 22

Sexta-feira Santa
15hs - Celebração da Morte do Senhor e
Adoração da Santa Cruz
19hs Procissão da Via Sacra

Dia 23

Sábado de Aleluia
20h – Vigília – Ceia Eucarística
(velas serão distribuidas na porta da Igreja)

Dia 24

24 – Horário de Missa – 10h e 18h30m

