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Na alegria de sermos comunidade de fé, na atenção
dos paroquianos, equipistas, parceiros e tantos mais
devotos de Maria, estamos vivenciando mais
uma festa de Nossa Senhora Achiropita.
Cada ano renova-se a expectativa, as forças, a
devoção e o carinho para com a Festa de Nossa Senhora. Cada ano também, pensamos e rezamos um tema, que nos motiva no caminhar
devocional e social da festa. Esse ano, queremos refletir e testemunhar nossa unidade de
fé e ação no jeito de sermos Igreja a serviço de um mundo mais justo e fraterno.
Maria, a jovenzinha de Nazaré e mãe do Salvador, nos motiva a sermos modelo de
atenção ao chamado do Cristo, de sermos fermento de boa nova no mundo, tempero de
fraternidade e luz de justiça e paz.
A Missão parece ser grande por demais, mas na graça
de Deus Pai e força do Espírito Santo, teimamos cada
dia no desejo de realizá-la, e assim, com a soma de
nossas preces e gestos, o caminho se faz!
Com Maria, servimos Cristo Luz do mundo, no nosso
jeito de sermos Igreja, comunidade, e cidadãos comprometidos com a vida.
Como nos afirma São Luis Orione “Só a caridade
salvará o mundo”. Acreditando nisso, somos gratos
a todos que somam conosco na lida em favor de uma
sociedade onde a vida seja seu tesouro maior. Confiantes na proteção de Nossa Senhora, “Ave Maria e
avante!”

Horários de Missa para o mês de agosto
Segunda a Sexta - 19:30h
Sabado: 18h
Domigos: 08h, 10h, e 18h
Obs: A primeira sexta-feira do mês missa às 20h

Atendimento na Secretaria
Segunda: 8:30h às 12h / 13:30 às 18h
Terça à Sexta: 8:30h às 12h / 13:30h às 18h / 18:30h às 20:30
Sábado: 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: 3106-7235
Patrocinio

2

Jornal Achiropita | Edição 113 agosto de 2011

Comunicados
Pastoral Missionária
Dentre tantas pastorais, temos a Pastoral Missionária
que evangeliza, levando muitas orações, louvores e
a devoção Mariana as casas de nossa comunidade.
Para receber uma visita basta deixar seus dados na
secretaria da paróquia, e entraremos em contato ou
se preferir venha fazer parte de nossa equipe.

Procissão
Dia 21 às 15h
Itinerário: Ruas Treze de Maio,
Conselheiro Carrão, Almirante
Marques Leão, Una, Rocha,
Praça 14 Bis, Manoel Dutra,
Santo Antonio, São Vicente e
Treze de Maio

Apoio:

HISTÓRIA DA NOSSA FESTA

O

início da Festa de N. Sra Achiropita foi no começo do século XX,
quando os primeiros imigrantes
chegaram ao Bixiga. Eles trouxeram uma
imagem que começou a ser venerada pelos fiéis em 1908 na casa de João Falcone,
na Rua Treze de maio, nº 100. Foi erguido
lá um altar de madeira na rua de terra batida, onde era colocada a imagem da santa
e nos dias 13,14 e 15 de agosto eram celebradas missas e iniciadas as festas de N.
Sra Achiropita, com o objetivo de comprar
um terreno para construir uma capela. E o
lugar escolhido foi o da atual igreja.
Os anos foram passando, e aquela capelinha ficou pequena para tanta gente. Era
preciso construir uma igreja grande e definitiva, mas não havia dinheiro. Decidiram
continuar com a quermesse e formar uma
comissão de festa. Naquela época haviam
barracas com sorteios das prendas arrecadadas , leilões sobre carroças, um pau de
sebo e a animada banda dos Bersaglieri,
vinda da Itália. Havia também a procissão
levando a imagem de N. Sra Achiropita e
N. Sra da Ripalta, nessa época já penduravam fitas na sua mão e as famílias faziam
suas doações em dinheiro. As sacadas
eram enfeitadas com colchas e toalhas.
Durante a segunda guerra a quermesse foi suspensa devido a perseguição dos
italianos pelo governo de Getúlio Vargas,
porém a parte religiosa continuou com
missa, novena e procissão. Na década de
50 voltaram a acontecer.
As décadas de 50 e 60 foram o apogeu religioso, haviam cinco barracas de

sorteio sob a responsabilidade das associações
religiosas: apostolado da
oração, marianos, filhas
de Maria, vicentinos e
vocações. Neste período foi feita a primeira barraca de comida, muito bem aceita, feita por senhoras da comunidade: o
sanduíche de pernil. Nesta época, as ruas
eram enfeitadas com cordões de lâmpadas
coloridas.
A partir de 1975 as famílias traziam
pratos doces e salgados para vender na
festa . A festa continuava sendo feita no
pátio que havia atrás da igreja. As barracas eram diversas mesas espalhadas onde
todos faziam de tudo e ninguém escolhia
o serviço, inclusive faziam fila para lavar
a louça, pois havia apenas uma pia para
todos lavarem seus materiais para o dia
seguinte.
Em 1979 a festa foi definitivamente
para a rua e em 1980 firmou-se com a
devida autorização da prefeitura. Neste
ano existiam treze barracas e cerca de
200 voluntários. Neste período houve a
participação de entidades do bairro, mas
algumas não assumiram o espírito da comunidade e outras desistiram durante a
festa, permanecendo mesmo apenas os
voluntários. Neste mesmo ano a grande
novidade foi a barraca de fogazza que
começou a ser feita apenas com 2kg de
farinha como experiência; primeiro foram fritas com os pastéis, mas logo no dia
seguinte já foi preciso aumentar a quantidade, que era insuficiente. Em 2003 já
eram nove toneladas de farinha. A equipe,
formada por algumas senhoras, passa a ter
130 equipistas. Outra inovação na década
de 80 foi a Cantina di Napoli, montada no
terreno ao lado da igreja. Mesões foram

instalados e um palco feito pela Paulistur
para os cantores das cantinas do bairro
animar a festa.
Em 1983 eram 22 barracas com 350
voluntários. Neste ano foi lançada a pedra
fundamental das obras sociais (CEDO), e
os preparativos eram feitos na garagem da
província. Em 1985 a cantina passa a ser
montada no prédio das obras sociais e um
palco definitivo foi feito com um conjunto
tocando musicas típicas italianas. Foram
colocadas mesas com lugares numerados
para cerca de 850 pessoas. Surgia a CANTINA MADONNA ACHIROPITA. Outro
costume passou a ser o provolone de dois
metros e cerca de 100kg, um dos símbolos
da festa.
Na década de 90 a festa teve um grande
avanço em relação a patrocinadores, colaboradores e benfeitores. Nesta mesma
década decidiu-se fazer uma missa em
homenagem aos imigrantes italianos que
aqui chegaram e trouxeram esta devoção
a N. Sra Achiropita e a seus descendentes
que continuam trabalhando para que isto
não acabe.
Atualmente visitam a festa mais de 200
mil pessoas vindas de S. Paulo e de todo o
Brasil. São 30 barracas e mais de mil voluntários. Grande parte dos visitantes vai a
igreja participar das missa, e das bênçãos
que acontecem de hora em hora.
A festa propaga a devoção a N. Sra
Achiropita para muitas pessoas e é mais
conhecida no Brasil do que na própria Itália, constrói as obras sociais e as mantém.
Toda a renda gerada pelo trabalho feito
gratuitamente com todo o amor dos mais
de mil voluntários, durante todo o mês
de agosto é revertido, integralmente, para
a manutenção das Obras Sociais N. Sra
Achiropita.
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Com Maria servindo Cristo Luz do Mundo

M

aria, servindo Cristo Luz
do Mundo é exemplo
para todos os cristãos.
Por esta razão acolhemos este tema
para vivenciar e partilhar toda nossa
caminhada de fé e amor para com o
próximo.
Maria com sua simplicidade, humildemente obedeceu independente
das circunstâncias, abriu mão dos seus
sonhos de jovem, e se dispôs as possíveis humilhações que sofreria , mas
disse sim ao chamado de Deus. Maria
se sentiu honrada por ser a escolhida
para servir o Senhor (Magnificat).
Maria em toda a sua vida, não exitou em nenhum instante em servir a
Deus. Conduzida pelo Espírito Santo,
não mediu esforços e entregou o seu
coração a vontade do Senhor. Ela é
para nós o maior exemplo de generosidade, solidariedade, fraternidade,
pois em toda sua caminhada assumiu
as preocupações junto ao
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seu filho Jesus, que semeava a paz e o
amor, para toda a humanidade.
Nas bodas de Caná, Maria demonstra sensibilidade aos problemas
dos irmãos e do mundo, nunca deixou de interceder por nós junto ao
seu filho, e cumpriu sua missão de
mãe acompanhando a caminhada de
“Jesus Luz do Mundo” até a sua morte e ressurreição.
Portanto, nós queremos ser “Luz
do mundo”, servindo Cristo conforme o exemplo de Maria, que seguiu
fielmente a Deus, que nos deixou o
Espírito Santo para nos fortalecer, e
assim renovados, possamos através
de nossas atitudes ser também Luz
para o próximo por meio de ações,
gestos de amor, paz e entusiasmo.
Cristo é a Luz que ilumina o mundo, é a Luz que ilumina as trevas, ou
ainda, é a Luz que é transmitida por
aqueles que deixam o amor de Deus
acender no seus corações. Cristo é a
Luz da verdadeira vida, Sobrepondose a toda forma de sombra propagada
pela cultura de morte.
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“Três dias depois, celebravam-se
bodas em Caná da Galiléia, e achavase ali a mãe de Jesus. Também foram
convidados Jesus e os seus discípulos.
Como viesse a faltar vinho, a mãe
de Jesus disse-lhe: Eles já não têm
vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher,
isso compete a nós? Minha hora ainda
não chegou. Disse, então, sua mãe aos
serventes: Fazei o que ele vos disser.
Ora, achavam-se ali seis talhas de
pedra para as purificações dos judeus,
que continham cada qual duas ou três
medidas.
Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas
de água. Eles encheram-nas até em
cima.Tirai agora , disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram.
Logo que o chefe dos serventes provou
da água tornada vinho, não sabendo de
onde era (se bem que o soubessem os
serventes, pois tinham tirado a água),
chamou o noivo e disse-lhe: É costume
servir primeiro o vinho bom e, depois,
quando os convidados já estão quase
embriagados, servir o menos bom.
Mas tu guardaste o vinho melhor até
agora.
Este foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná da Galiléia.
Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.”

(João, 2, 1-11)

UM ROSTO DE CRISTO

D

esta vez, não vamos dizer
como foi. Vamos mostrar o
que é.
Já notou que quando falamos sobre pessoas extraordinárias, que se
tornaram santas e santos de Deus,
fica fácil a gente olhar seu passado,
contar suas histórias, suas realizações?
Então, muita gente se pergunta:
e daí? As pessoas morrem; as histórias são lindas, mas acabam.
Pelo contrário, é o início. Quem
gosta de ler a Bíblia já sabe: Na estrada de Emaús, dois discípulos estavam voltando para casa desapontados, desanimados, com o aparente
fim da história do Jesus que morreu
na cruz. Precisou o próprio Cristo ir
buscá-los lá no meio do caminho,
para avisar sobre sua Ressurreição
e dizer que nada acabou, estava só
começando...
Então, ao invés de só contar a
história de São Luís Orione, não é
melhor mostrar os fartos frutos que
a vida dele produziu (e continua
produzindo, até hoje)?
Olhe a nossa Igreja, por exemplo,
Luís Orione passou aqui em 1921 já
com a preocupação de socorrer os
pobres e principalmente os filhos
dos negros que tinham uma grande
presença no bairro.
Aos poucos, o carisma Orionita
da comunidade achou um jeito de
fazer o que ele queria: as tímidas
quermesses de 1918 evoluíram até
a grande festa de Agosto e hoje é
o sustento das Obras Sociais aos
necessitados que Luís Orione tanto
amava.
Outro belo exemplo de frutos de
Orione é a grande família religiosa
que ele criou (Pequena Obra da divina Providência), carinhosamente
chamados de Orionitas. Apaixonado pela Igreja e preocupado com a
ausência de padres negros nas filei-

ras sacerdotais, ele foi pioneiro em propor a criação de um
seminário Orionita no Brasil,
para formar padres negros e
enviá-los para evangelizar a
África.
Resultado prático: graças
a esta iniciativa, anos depois
ordenaram-se o Padre Toninho,
de saudosa memória e o padre
Renato, primeiro sacerdote
afro-descendente do Bixiga
que depois de alguns anos na
missão Orionita em Moçambique, na África, está hoje na
comunidade orionita de Cotia,
São Paulo.
Por fim, a grande devoção
de Orione por Nossa Senhora e
sua inabalável confiança na Divina Providência , nós, agentes
desta comunidade, vemos e
experimentamos todo dia, toda
hora, principalmente nestes
tempos de desconfiança e incredulidade em que vivemos.
Para nós, Luís Orione é o
santo que “sai da sacristia” e se
mostra na prática solidária da
comunidade, nos ajuda a criar
novas respostas aos problemas
e aos grandes desafios que vão
aparecendo no caminho.
Nós o amamos.
E o imitamos no “Ave Maria
e Avante”, porque queremos ser
como ele, um santo que nas palavras do Cardeal José Saraiva
Martins, “representa profundamente o rosto de Cristo”.
Jornal Achiropita | Edição 113 agosto de 2011
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Creche Mãe Achiropita

O

Centro de educação Infantil Mãe Achiropita atende diariamente 194 crianças de 01 à 04 anos de idade das
07:00 às 17:00 horas. São oferecidas cinco refeições diárias, hábitos saudáveis de higiene e saúde, linguagem oral e escrita, noções de matemática, conhecimentos sobre natureza e sociedade, iniciação musical,
artes visuais, festas comemorativas, passeios temáticos, contos infantis, desenvolvimento da espiritualidade, e o
brincar , constante em nosso trabalho, que é fundamental para o desenvolvimento global da criança.
Para as famílias, reunião de pais a cada dois meses, visando o acompanhamento do desenvolvimento da criança
e grupo terapêutico com psicólogo se necessário.
Para a saúde das crianças, parcerias com os hospitais Menino Jesus, Ambulatório de Pediatria Social do Hospital Sírio Libânes e Posto de Saúde Nossa Senhora do Brasil.
“No sorriso de cada criança, encontramos a confirmação do amor de Deus por nós”
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Grupo da Melhor Idade

E

m tempos idos, procurando
inserir os idosos nas atividades da paróquia, o casal João
Bordini e Ofélia juntamente com o Padre Antonio de Bona criaram o Grupo
da 3ª idade Nossa Senhora Achiropita
com o objetivo de propiciar momentos de descontração e entretenimento.
É um espaço de vivência a idosos
com idade igual ou acima de 60 anos
com atividades sócio-educativas (palestras, cinema, formação cultural e
religiosa), corporais, recreativas e artesanais, favorecendo o crescimento
pessoal e interpessoal reconstruindo a
auto-estima e sua autonomia. Temos
ainda: atendimento jurídico, psicológico e social.
As atividades concorrem para a valorização, inclusão, fortalecimento da
cidadania e melhoria das relações intergeracionais da pessoa idosa com a
sua bagagem cultural, desmistificando
a idéia de ver o idoso como improdutivo e dependente
.
É um espaço reservado para conversar, instruir, divertir e se exercitar!
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História de Nossa Senhora Achiropita!
Como o título de Nossa Senhora Achiropita é tão diferente dos nomes conhecidos atribuídos à Mãe de Jesus Cristo, devemos explicar muitas vezes seu significado.
Sempre o fazemos contando uma história bonita, que pertence a uma tradição do povo
italiano, vindo da Calábria para o Brasil, no final do século XIX. Eis a história.
No ano de 580, um certo capitão Maurício enfrentou uma grande tempestade
no mar. Gritava por socorro a Nossa Senhora e prometeu que, se fosse salvo com sua
tripulação, construiria um santuário em sua homenagem. Desviado pelos ventos, por
milagre, conseguiu salvar-se, e na aldeia que o acolheu, o monge Éfrem que lhe disse: “Não foram os ventos que te trouxeram para este lugar. Foi Maria, para que lhe
construas aqui um santuário, quando fores eleito imperador”. A profecia cumpriu-se
e o santuário foi construído em Rossano Cálabro.
Um grande artista iniciou a pintura da imagem de Maria. Ocorria, no entanto,
que tudo o que pintava durante o dia desaparecia durante a noite. Foi assim colocado
um vigilante para impedir a entrada de possíveis intrusos, que estavam “danificando
a pintura iniciada”. Numa certa noite, uma formosa mulher, com uma criança no
colo, pediu para entrar e rezar. Após insistir, obteve a permissão. Que mal poderia
fazer aquela gentil senhora?
Passaram-se longos minutos e a mulher nunca saía da igreja. E eis que quando
o vigilante entrou na igreja, viu a imagem da mulher e do menino estampada no lugar
da pintura. Assim Maria Achiropita: a-kirós-pita (não pintada pôr mãos humanas). O
vigilante saiu gritando pelas ruas: Nossa Senhora Achiropita! Nossa Senhora Achiropita!
Essa é a devoção Mariana que nossos irmãos italianos trouxeram para o Brasil
e que nós veneramos como protetora e Mãe dos cristãos. Sua festa é celebrada no dia
15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. No Brasil, exite somente uma igreja
dedicada a Nossa Senhora Achiropita, no Bixiga em São Paulo. Que a Mãe de Deus
Achiropita nos proteja como filhos e cuide de nós com amor!

Bênção, Nossa Senhora Achiropita
Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe Achiropita, volvei Vosso
olhar piedoso para nós e para nossas famílias. Através dos séculos, pelos milagres e aparições, mostrastes ser medianeira perene de graças. Tende compaixão
das dificuldades que nos encontramos e das tristezas que amarguram a nossa
vida.
Vós, coroada Rainha, á direita do Vosso Filho, cheia de glória imortal,
podeis auxiliar-nos. Tudo o que está em nós e, em volta de nós, receba as vossas
bênçãos maternais. Ó Rainha Achiropita, prometemos dedicar-Vos toda nossa
vida para honra do vosso culto e serviço dos nossos irmãos.
Solicitamos de Vossa maternal bondade o auxílio em nossas necessidades
e a graça de viver sob Vossa constante proteção, consolados em nossas aflições
e livres das presentes angústias. Com confiança, podemos repetir que não recorre a Vós inutilmente aquele que Vos invoca sob o título de Achiropita!
Jornal Achiropita | Edição 113 agosto de 2011
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C.E.D.O (Centro Educacional
Dom Orione)

O

Centro Educacional Dom Orione CEDO, núcleo das Obras Sociais Nossa
Senhora Achiropita, atende 450 crianças
e adolescentes no contra turno escolar, com idade
entre 6 e 18 anos. Vem de famílias de baixa renda moradores principalmente no bairro da Bela
Vista, em geral residindo somente com a mãe que
necessitam de um respaldo enquanto a mãe ou os
pais trabalham. Na ausência dos pais, durante o
dia ficariam sozinhos em casa ou soltos nas ruas
em total vulnerebilidade.
Nosso projeto, essencialmente preventivo desenvolve várias atividades que proporcionam um crescimento, pessoal, social, cultural,
espiritual e profissional, culminando com o encaminhamento para o
mercado de trabalho, dos adolescentes a partir dos 15 anos de idade,
como Jovens Aprendizes.
As principais atividades desenvolvidas são:
Aprendizado de instrumentos de orquestra, coral, iniciação e teoria
musical; esportes em geral; orientação nas atividades escolares; literatura; raciocínio lógico; artes e artesanato, entre outras.
Recebem também 2 refeições por período.
Uma das principais marcas do Projeto CEDO é um trabalho de
reflexão em filosofia e espiritualidade, realizada diariamente, fortalecendo a ligação de todos os educadores e alunos com os valores
Cristãos, tendo como ponto de vista a Pedagogia Sistêmica.

10
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Casa

A

Dom Orione

Casa Dom Orione tem um trabalho
muito bonito em nossa comunidade,
abrigando vários projetos sociais.
Além de dar alimento diariamente a cerca
de 200 homens e mulheres em situação de rua,
a Casa também desenvolve uma série de trabalhos ajudando essa população a resgatar sua
identidade e autoestima, através de oficinas de
artesanato e marchetaria, as peças por eles produzidas podem ser vendidas por quem as fabricou, podendo iniciar uma nova etapa em suas
vidas. Lá, eles ainda têm acesso a banho, lavagem de roupas, aulas de computação, curso
para garçom, atendimento psicológico, encaminhamentos para trabalho, passeios culturais
e momentos de lazer. Tudo acontece para que o
morador de rua possa inserir-se novamente na
sociedade e no mundo do trabalho.
Disponível a toda comunidade existe o
atendimento de profissionais como: psicólogos, advogados, assistente social. Há também
uma unidade do A. A. (Alcoólicos Anônimos)
em funcionamento neste local.

Movimento de Alfabetização para Adultos

MOVA

O

MOVA é um “não” para a discriminação e um “sim” para a
cidadania, onde todos podem
agir com igualdade de ação, na sociedade brasileira.
Saber ler e escrever, é um direito de
todos e torna a pessoa mais participava,
mais dinâmica, mais
ativa e mais atuante
nos momentos em que
o mundo pede mais
justiça e solidariedade.
Jornal Achiropita | Edição 113 agosto de 2011
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O Compromisso com
as vocações

D

e vez em quando você
se encontra com algum
padre na igreja, no colégio ou na rua. Você já observou que
a vida dele tem algo de diferente da
vida dos outros? Ele celebra Missa,
prega a Palavra de Deus, confessa,
trabalha, participa de reuniões, passa
a vida cuidando das coisas de Deus. O
padre é o continuador de Cristo, está a
serviço do Mestre, Sacerdote e Pastor.
Vive respondendo a um chamado divino, a uma vocação.
Jesus chamou os apóstolos, também chamou São Luís Orione, sacerdote italiano, fundador da Pequena
Obra da Divina Providência que está
espalhada por mais de 33 países.
Comprometido com as vocações, testemunhou a fé cristã por meio da caridade eclesial com o objetivo de levar
todos a Cristo. São Luís Orione afirmou: “semeemos a fé, e colheremos
vocações”.
Jesus continua a chamar jovens
que queiram segui-lo. Jesus pede a
alguns que dêem a Deus todo o próprio amor, de maneira completa, direta e absoluta. Convida-os a imitarem
a vida que Ele mesmo levou quando
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passou pela terra: na castidade, na pobreza e na obediência.
Cristo nos chama para formarmos o Povo de Deus e para ajudarmos
a salvar o mundo e do meio de nós,
Cristo continua a chamar alguns para
serem religiosos e padres. Eles emprestarão a Cristo a voz, as mãos, a
vida, para que Ele possa ser o Mestre,
o Sacerdote, o Pastor, para toda a humanidade.
Atualmente notamos que falta
um verdadeiro discernimento vocacional na maioria dos jovens de nossas comunidades eclesiais devido à
sociedade imediatista e hedonista em
que vivemos. Então, imaginemos o
desafio dos jovens que buscam ser religiosos e padres. Ao pensarmos sobre
as vocações religiosas notamos a urgência do cultivo das vocações.
A Pastoral Juvenil-Vocacional
Orionita tem como objetivo construir
a cultura vocacional que é um serviço
ao jovem, para que se posicione pessoalmente e na comunidade. E como

Jornal Achiropita | Edição 113 agosto de 2011

comunidade orionita temos o compromisso do fortalecimento da Pastoral
Juvenil-Vocacional para que nossos
jovens sejam protagonistas da sua
própria vocação.
Em suma, mais do que nunca, a
Igreja precisa de religioso(a)s e padres
para anunciar Cristo, para atender aos
cristãos, para cuidar dos pobres e dos
operários, para levar Jesus, para atingir a todos, para todas as necessidades da Igreja que repete para cada um
de nós o que dizia Jesus: “A messe é
grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai, pois, ao Senhor da messe,
para que envie trabalhadores para sua
messe” (Mt. 9,37).
Pe. Márcio Lopes Vieira
Promotor Vocacional Orionita
pjvo.sul@gmail.com
Marchar á frente dos tempos
e não na rabeira nem na retaguarda. Para levar a juventude
à Igreja e os povos a Cristo.
São Luís Orione

Orionita

Movimento Laical Orionita

“Existem dons diferentes, mas o
Espírito é o mesmo; diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo; diferentes modos de agir, mas é o mesmo
Deus que realiza tudo em todos” (1
Cor 12, 4-6)
São Luís Orione, sensível aos sofrimentos da humanidade dedicou-se
totalmente aos doentes, necessitados
e marginalizados da sociedade, viveu
quase 68 anos ao serviço da caridade.
O pensamento voltado para os mais
pobres o leva a um abandono total nas
mãos de Deus a fim de que, cada pessoa possa encontrar a própria dignidade e a liberdade dos filho de Deus. Os
leigos e leigas do MLO, confiantes na
Divina Providência, comprometem-se
em viver o carisma e a construir um
mundo mais justo e mais humano.
Movimento: porque é instituído por
pessoas que abraçam uma determinada
causa. No nosso caso, dar apoio, vida e
ação aos carismas de São Luís Orione.
Laical: porque não possuímos
nenhum ministério de ordenação eclesial, mas como pessoas batizadas, do
batismo de Jesus, somos membros da
Igreja que vive a tradição cristã e renovadora. É orientada pelo Papa, Bispos
e Presbíteros. Voluntariamente procuramos doar o nosso serviço.
Orionita: porque foi Luís Orione o
fundador da congregação dos Filhos da
Divina Providência e a família Laical.
A nossa formação consiste em um
caminho gradual, global e permanente, através de uma relação vital com
a palavra de Deus, com a Igreja, sob
o exemplo de Dom Orione, vivendo
concretamente relações e experiências
eclesiais e Orioninas.
Todas as pessoas que estão inseri-

das em pastorais, movimentos e
serviços da
paróquia,
são membros
do
MLO.
Aqui na Paróquia participamos de missas mensais, reuniões,
congressos anuais e a tradicional
romaria à Aparecida do Norte no
mês de outubro.
O MLO é a força mais numerosa da Família Orionita, que
junto aos religiosos compartem
a missão nos diferentes lugares
onde está presente o espírito de
São Luís Orione. Através dessa
pertença enriquecem a Igreja e a
sociedade com o empenho individual, e o esforço comunitário.
Devemos seguir os passos de
nosso santo, numa espiritualidade que transforma e faz bem a
nós mesmos e aos irmãos, porque é caridade e amor.

“A experiência secular da
Igreja nos ensina que a íntima adesão espiritual à pessoa
do Fundador e a fidelidade à
sua missão, uma fidelidade
sempre atenta aos sinais dos
tempos, são fontes de vida
abundante para a própria
fundação e para todo o Povo
de Deus.(...) Vocês foram chamados a participar da graça
recebida de seu Fundador e a
colocá-la à disposição de toda
a Igreja” João Paulo II
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Sejamos um “Sim”!!!

mês de agosto chega e com ele a Festa de Nossa Senhora Achiropita. Na sua 85ª edição
a Festa é um exemplo de fé, amor e caridade aos irmãos na cidade de São Paulo, ao
exemplo de Nossa Senhora que deu o seu “sim”, mesmo diante das tantas dificuldades
que enfrentaria, que acolheu em seu ventre o Salvador e esteve ao seu lado a todo momento,
até a cruz.
Neste exemplo buscamos a cada dia dar o nosso sim anunciando a palavra de Cristo ao
mundo.
Muitos e muitos anos se passaram desde que a Festa de Nossa Senhora Achiropita era uma
pequenina quermesse. Os anos se passam e novas pessoas chegam para continuar a escrever
esta história tão linda de fé e caridade. Olhando para trás e vendo os esforços dos que lutaram
para fazer do Bixiga e da Comunidade Achiropita um sinal de Deus, é que percebemos a importância de lutarmos pelo futuro da nossa Igreja.
Por isso agradecemos a todos os Jovens que diante de tantos desafios permanecem sendo um
“sim” a Cristo, Luz do Mundo.

O que é a JMJ?
A Jornada este ano acontecerá de 16 a 21 de agosto de 2011,
em Madri, capital da Espanha, com
o tema: “Enraizados e fundados em
Cristo, firmes na fé” (Col 2,7). A
Jornada Mundial da Juventude é um
evento católico que reúne centenas
de milhares de pessoas, sobretudo
jovens. Para João Paulo II, fundador
da Jornada (1985), a esperança de um
mundo melhor está numa juventude
sadia, com valores, responsável e,
acima de tudo, voltada para Deus e
para o próximo.
O evento é celebrado a cada
três anos, numa cidade escolhida para
a grande jornada em que participam
pessoas do mundo inteiro.
Durante a Jornada acontecem
eventos como catequeses, adorações,
missas, momentos de oração, palestras, partilhas e shows. Tudo isso em
diversas línguas.
“O principal objetivo das Jornadas é fazer a pessoa de Jesus o centro
da fé e da vida de cada jovem para que
Ele possa ser seu ponto de referência
constante e também a inspiração para
cada iniciativa e compromisso para a
educação das novas gerações” (Carta
de João Paulo II ao Cardeal Eduardo
Francisco Pironio na ocasião do Seminário sobre as Jornadas Mundiais
da Juventude organizado em Czestochowa).

Mensagem do Papa Bento aos jovens no
Estádio do Pacaembu em São Paulo
“O Senhor aprecia, sem
dúvida, vossa vivência cristã
nas numerosas comunidades
paroquiais e nas pequenas
comunidades eclesiais, nas
Universidades, Colégios e
Escolas e, especialmente, nas
ruas e nos ambientes de trabalho das cidades e dos campos. Trata-se, porém, de ir
adiante. Nunca podemos dizer basta, pois a caridade de
Deus é infinita e o Senhor nos
pede, ou melhor, nos exige
dilatar nossos corações para
que neles caiba sempre mais
amor, mais bondade, mais
compreensão pelos nossos semelhantes e pelos problemas
que envolvem não só a convivência humana, mas também
a efetiva preservação e conservação da natureza, da qual
todos fazem parte. “Nossos
bosques têm mais vida”: não

deixeis que se apague esta
chama de esperança que o
vosso Hino Nacional põe
em vossos lábios....”
“Meu apelo de hoje, a
vós jovens, que viestes a
este encontro, é que não
desperdiceis vossa juventude. Não tenteis fugir
dela. Vivei-a intensamente.
Consagrai-a aos elevados
ideais da fé e da solidariedade humana.
Vós, jovens, não sois
apenas o futuro da Igreja e
da humanidade, como uma
espécie de fuga do presente. Pelo contrário: vós sois
o presente jovem da Igreja
e da humanidade. Sois seu
rosto jovem. A Igreja precisa de vós, como jovens,
para manifestar ao mundo
o rosto de

Jesus Cristo, que se desenha
na comunidade cristã. Sem o
rosto jovem a Igreja se apresentaria desfigurada.”
“O Espírito Santo faça
com que sejais inovadores na
caridade, perseverantes nos
compromissos que assumis,
e audaciosos nas vossas iniciativas, a fim de que possais
oferecer o vosso contributo
para a edificação da “civilização
do
amor”. O horizonte do amor
é verdadeiramente infinito: é o mundo
inteiro!
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AGRADECIMENTOS AOS BENFEITORES
E COLABORADORES
FESTA! Quando falamos em FESTA, nosso
pensamento nos leva imediatamente a pensar em
momentos de alegria, descontração, comida e diversão.
Falando de Festa de Nossa Senhora Achiropita, a nossa mente pensa em tudo isso e algo
mais importante. A palavra Nossa Senhora nos
transporta para a pessoa de Jesus Cristo, aquele
que veio ao mundo através dela para mostrar a
Graça de Deus.
E quando falamos em Deus, lembramos logo
no amor de Cristo que nos ensina a dividir um
pouco daquilo que temos em prol do outro mais
necessitado.
Em nossa festa, percebemos a todo instante
a presença de Cristo, porque em cada momento
podemos ver o repartir de alguma forma.
Começo dizendo da partilha através da ação
de nossos religiosos que não medem esforços estando presente em todos os momentos, levando a
palavra de Deus aos fiéis que vem nos visitar.
Continuo falando em dividir quando os nossos voluntários se propõem a trabalhar com muito amor, carinho e dedicação no famoso bairro do
Bexiga, na Festa de Nossa Senhora Achiropita.
E a Graça de Deus continua acontecendo em
nosso meio quando os meios de comunicação,
moradores, empresas e estabelecimentos comerciais participam conosco para viver este momento diferente no bairro.
Assim, o amor continua e através do amor
chegamos à caridade, que nos leva imediatamente ao ensinamento deixado pelo fundador de nossa congregação, São Luiz Orione, um santo que
pisou no Bairro do Bexiga e deixou para nós o
seguinte ensinamento: “SÓ A CARIDADE SALVARÁ O MUNDO”.
A Festa fica ainda maior quando empresas que
acreditam em nosso trabalho e sabem que os recursos arrecadados são destinados para obras sociais, se juntam a nós não somente para divulgar
suas marcas, mas para estar no projeto de Deus
fazendo o bem a outros.
Muito obrigado aos parceiros que vem a muitos anos acreditando em nosso trabalho: Quero,
Schincariol, Itaú, Turin- Carnes, Ultragás, Vinícola Goes; e damos as boas vindas ao mais novo
apoiador que inicia este ano; Pastifício SelmiRenata.
Agradecemos ainda a Camera Press, Anchovas Ubatuba, Cantinas, Padarias, Pizzarias, Restaurantes, enfim aos comerciantes em geral e aos
moradores e tantos outros benfeitores.
Pedimos as bênçãos de Deus, a proteção de
Nossa Senhora Achiropita a todos que de alguma
forma, direta ou indiretamente colaboram com as
nossas Obras Sociais.

Dia
06/08

Dia
12/ago
13/ago
14/ago
15/ago
16/ago
17/ago
18/ago
19/ago
20/ago
21/ago

Dia

Solenidade de Abertura da 85ª Festa de N. Sra. Achiropita
Semana
Horário
Programação
Sábado
17:00 h
Abertura e homenagem a N. Sra. Achiropita
Novena à Nossa Senhora Achiropita
“Com Maria servindo Cristo luz do mundo”
Semana Horário Tema: Com Maria servindo Cristo Luz no mundo
6ª Feira
19:30 h Com Maria servindo Cristo no meu ver
Sábado
18:30 h Com Maria servindo Cristo no meu julgar
Domingo 18:00 h Com Maria servindo Cristo no meu agir
2ª feira
19:30 h Com Maria servindo Cristo que transforma
3ª feira
19:30 h
4ª feira
19:30 h Com Maria servindo Cristo que Sustenta a Esperança
5ª feira
19:30 h Com Maria servindo Cristo que une os irmãos
6ª feira
19:30 h Com Maria servindo Cristo que gera a Paz
Sábado
18:30 h Com Maria servindo Cristo que estabelece o Reino
Domingo 18:00 h Missa Solene
Solenidade de Nossa Senhora Achiropita
Horário
Programação
08:00 h
C.E.D.O - Centro Educacional Dom Orione
09:00h
Creche Mãe Achiropita
2ª feira
10:00 h
Espaço Social - Irmãos rua
15:00 h
C.E.D.O, Melhor Idade e Pastoral da Saúde
19:30 h
Missa solene e coroação de Nossa Senhora

Semana

15/ago

21/08 – Domingo – 15:00 h Prociss
Ruas: Treze de Maio, Conselheiro Carrão, Almirante Marques Leão, Una, Rocha,
Praça 14 Bis, Manoel Dutra, Santo Antonio, São Vicente e Treze de Maio

Solenidade de Agradecimento e encerramento
Dia

Semana

Horário
18:00 h
21:45 h
22:30 h

Programação
Missa em Ação de Graças
Encerramento solene –
Encerramento Solene - Rua

4/set

Domingo

Sábado
Domingo

Bênçãos de Nossa Senhora Achiropita
19:30 h – 20:30 h – 21:30 h – 22:30 h
19:00 h – 20:30 h – 21:30 h

Seg à Sex
Sábado
Domingo

Horários de Missas – Mês de Agosto
19:30hs
18:30h
08:00h - 10:00h - 18:00h

