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Novo Site

É chegado o tempo da Páscoa, e nesta época é celebrado um dos momentos mais importantes para os cristãos de todo mundo, que é a morte e
ressurreição de Jesus Cristo, em sinal da nova aliança feita por Deus com
seu povo. A certeza da ressurreição nos abrem as portas diante do mistério
da morte, para um encontro definitivo com Cristo Ressuscitado, após nossa
peregrinação terrena. Celebrar a Páscoa é redescobrir no cotidiano de nossas
vidas que Deus é infinitamente bom; com o evento pascal Deus nos entregou
o que tinha reservado de mais precioso, a doação de Filho para a salvação de
toda humanidade. Portanto, num gesto de gratidão a Deus somos convidados
a semear sua bondade que se concretizou em seu Filho Jesus, transformando
o mundo ao nosso redor. Celebrar a Páscoa é partilhar a vida na esperança, é
lutar para vencer toda sorte de sofrimento; é ajudar mais gente a ser gente, é
viver em constante libertação, é crer na vida que vence a morte. É dizer sim
ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é
vivenciar a solidariedade. “É ser capaz de mudar.!!!
Que CRISTO RESSUSCITADO vos cumule de bênçãos e graças.
Uma Feliz e Santa Páscoa a todos. 		

Atendimento
Fique por dentro de tudo que
acontece na comunidade, missas,
atendimentos, pastorais e movimentos, nossos projetos sociais e
muito mais.
Acesse:
www.achiropita.org.br

ATUALIZAÇÕES
DIÁRIAS

Contato
secretaria.achiro@terra.com.br
Telefone: (11) 3106-7235
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São Luís Orione

Horários de missa
Segunda a Sexta - 19h30
Sábado: 09h e 18h
Domingos: 08h, 10h, 18h, 19h30
Obs: A primeira sexta-feira do
mês tem missa às 20h.
(Sagrado Coração de Jesus)

Atendimento da secretaria

Segunda: 8h30 às 12h / 13h30 às 18h
Terça a Sexta: 8h30 às 12h / 13h30 às 18h /
18h30 às 20h30
Sábado: 08h30 às 12h / 13h30 às 18h
Domingo: 8h às 12h

A Páscoa cristã é
a nossa reabilitação e ressurreição, é também a
ressurreição moral e espiritual da humanidade.
Elevemos o olhar da fé,
Cristo que vem vivo com
os vivos, vem dar-nos a
vida em sua vida.

GRUPO DE ORAÇÃO
NOSSA SENHORA DO CENÁCULO
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA (RCC)

sam ser acolhidos. Atualmente, temos a graça
da benção do Santíssimo
Sacramento em praticamente, todas as nossas
reuniões, como também
Adoração na primeira quinta-feira de cada mês.

Q

uarenta anos de evangelização! Sim, há 40
anos esse Grupo de
Oração persevera em nossa Paróquia,
se reunindo todas as quintas-feiras,
iniciando sempre as nossas reuniões
com a celebração da Santa Missa às
19h30, e finalizando as 22h. No desenvolvimento da reunião, como nos
ensina a RCC, por força da nossa
identidade que é evangelizar a partir
da experiência do Batismo no Espirito
Santo. O povo é levado a participar de
calorosos momentos de oração comunitária, vivenciando todo o ciclo carismático (louvor, batismo no Espírito(ou
efusão), exercícios dos carismas e a
pregação Kerigmática da Palavra de
Deus). O grupo de Oração é lugar de
abraços, olhar olho no olho do irmão,
testemunho, mas lugar também de lágrimas e sorrisos.
O Grupo de Oração é aberto a
todos os outros movimentos. Nossas
reuniões acontecem na própria igreja
de portas abertas para que todos pos-

O QUE É O BATISMO NO
ESPIRITO SANTO?
É um modo facilitado que Espirito Santo age e nos leva a uma experiência pessoal de conversão e adesão
a Jesus Cristo, acolhendo-o como Salvador e Senhor de nossas vidas. Nos
leva a compreender e experimentar pessoalmente o poder e a unção do Espírito
Santo também pela aceitação e exercício dos dons carismáticos, como se deu
em Atos 2. Na Igreja primitiva.
ORIGEM DA RENOVAÇAO
CARISMÁTICA CATÓLICA
Nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967, universitários reunidos em
Duquesne viveram uma forte experiência
no Espírito Santo. A graça experimentada durante o final de semana não ficou restrita ao pequeno grupo, mas se
espalhou pelo mundo e deu origem a
um movimento dinâmico e vigoroso, hoje
Renovação Carismática Católica (RCC).
Neste retiro onde reuniu pouco
mais de 40 pessoas recolheram-se para
orar e estudar a Bíblia no Centro de Retiros da Universidade de Duquesne, em
Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eram
professores e jovens alunos. Eles passaram todo o dia 18, sábado, em oração
e estudo. À noite, reunidos na capela,

oraram, cantaram e pediram a vinda renovadora do Espírito Santo em
suas vidas. Fazendo a experiência
de um pentecostes pessoal e em
comunidade.
E aquele grupo que começou
o retiro com uma necessidade de
rever suas vidas, renovar sua fé, viveu uma experiência profunda com
o Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito, foram tocados e
suas vidas foram transformadas.
Aquele retiro se encerrou,
mas a experiência não ficou restrita àquele pequeno grupo. Logo se
espalhou, tornando-se um fenômeno mundial. 45 anos depois, 150
milhões de pessoas atestam terem
vivido a graça do Batismo no Espírito Santo.
Graças a Deus o Brasil acolheu a Renovação Carismática em
1970, tendo sua origem na cidade
de Campinas, SP, através dos padres Haroldo Joseph Rahm e Eduardo Dougherty. Muitos de nós, inclusive eu, nascemos de novo para
a Igreja apos conhecer a RCC. De
“Católica light” que era, procuro hoje
dar a Deus no mínimo o meu máximo.
Glória- Coord. do Grupo de Oração
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As aparições de
A

Maria

s aparições de Maria começaram no ano 40 d.C., ainda antes de sua morte, tendo-se dirigido primeiramente ao apóstolo Tiago, em
Saragossa, Espanha. Ela apareceu a outros, a intervalos irregulares, nestes dois mil anos, desde que trouxe Jesus à luz. As características de suas aparições são bastante consistentes: ela usualmente aparece envolta num globo de luz puríssima, branca, trajando um longo vestido
e trazendo sobre a cabeça um véu, cuja cor varia de acordo com o conteúdo de suas mensagens; seus pés são apresentar-se envoltos numa névoa
ou nuvem; ocasionalmente, ela traz seu Filho nos braços. Certas aparições suas são precedidas de fenômenos incomuns, tais como relâmpagos e
trovões vindos dum céu claro, aparições de seres angelicais ou nuvens de formas incomuns e significado religioso, como a cruz ou um portal; e
outros eventos inexplicáveis, como manifestações no sol.
As mais conhecidas são as aparições em Fátima, mas existem outras, não tão conhecidas, consideradas bem importantes também. Vamos
conhecer duas outras importantes aparições de Maria ao longo da história cristã:

Nossa Senhora do Pilar

Saragossa, Espanha (cerca de 40 d.C.)
Após a crucificação, ressurreição e ascensão de
Jesus, seus apóstolos começaram a divulgar a mensagem que Ele deixou por toda Israel e, pouco depois,
pelo império romano. Um desses apóstolos, Tiago (o
“Maior”), teria viajado para Oeste até a vila de Saragossa, a Nordeste da Espanha. Enquanto ali se encontrava, Tiago teria ficado desanimado com o fracasso
da sua missão. A tradição sustenta que, encontrando-se
ele imerso em profunda oração, a Santa Mãe de Jesus
lhe apareceu e entregou-lhe uma pequena estátua representando a si mesma esculpida em madeira e uma
coluna de madeira de jaspe, e instruiu-o a erigir uma
Igreja em sua honra: “Este local será minha casa,
e esta imagem e esta coluna constituirão o nome e o
altar do templo que você deve construir”.
A coluna e a estátua ainda podem ser vistas,
em ocasiões especiais, numa Igreja que as têm sob
guarda.
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Nossa Senhora de Guadalupe

Guadalupe, México (1531).
A descoberta do Novo Mundo trouxe
consigo tanto caçadores de fortunas como
pregadores religiosos, ansiosos por converter
as populações indígenas à fé cristã. Um dos
convertidos era um pobre índio asteca, chamado Juan Diego. Numa de suas idas à capela, Juan caminhava por uma colina, de Tepayac, no México Central. Lá, ele encontrou
uma bela Senhora, cercada por um círculo de
luz brilhante como o sol. Ela lhe disse:
“Juanito, menor dos meus filhos, fica
sabendo que sou Maria, sempre Virgem, Mãe
do Deus verdadeiro que dá vida e mantém a
existência. Ele criou todas as coisas. Ele está
em todos os lugares. Ele é o Senhor do Céu
e da Terra. Eu desejo que seja construído um

templo para mim neste lugar, onde o
teu povo possa experimentar a minha
compaixão, auxílio e proteção. Todos
os que sinceramente pedirem a minha
ajuda em suas tribulações e dores conhecerão meu Coração Maternal neste
lugar. Aqui eu verei as suas lágrimas;
consolá-los-ei e eles encontrarão paz.
Por isso, corre agora a Tenochtitlan e
conta ao Bispo tudo o que aqui viste
e ouviste”.
Juan respondeu imediatamente
ao pedido de Nossa Senhora. Ele foi
ao palácio do Bispo Frei Juan de Zumarraga e solicitou uma imediata entrevista. Por fim, quando foi recebido,
o Bispo disse-lhe que tomaria em consideração o pedido de Nossa Senhora
e convidou Juan Diego a visitá-lo novamente, se assim o desejasse. Juan
Diego sentiu-se desapontado com a
resposta do Bispo e considerou-se indigno da missão. Ele retornou à colina
onde primeiramente havia encontrado
a Senhora, e ali encontrou-a já à sua
espera. Ele suplicou-lhe que enviasse
alguém mais capacitado ao Bispo. Ela
respondeu-lhe:
“Ouve, filho meu, o mais desamparado: sabe em teu coração que
não são poucos os meus servidores e
mensageiros, a quem posso dar o encargo de levar o meu pensamento e
minha palavra para que cumpram minha vontade. Mas é de absoluta necessidade que sejas tu mesmo a ir e a falar
disso, e que precisamente com tua me-

diação e ajuda se faça realidade meu desejo e
minha vontade”.
Instruiu-o então a que retornasse ao Bispo no dia seguinte e repetisse o pedido. No Domingo, após esperar novamente por horas, Juan
encontrou-se com o Bispo, o qual solicitou-lhe
que pedisse à Senhora uma prova do quem era.
Juan determinou-se a obter um sinal da Senhora
do Céu, que o enviara.
Juan creu e acalmou-se. Ela então o instruiu: “Sobe, filho meu, o mais desamparado,
colina acima, e ali onde me viste e onde te dei
ordens, nesse mesmo lugar verás diversas flores
desabrochadas; corta-as, junta-as, reúne-as em
teu manto, e desce logo para cá, trazendo-as a
mim”.
Embora estivesse gelado na encosta
da montanha, Juan obedeceu às instruções de
Maria e dirigiu-se ao topo da montanha, onde
encontrou uma florada de rosas de Castela. Ele
as colheu e envolveu em sua tilma (um manto

feito de fibras de cactos), para levá-las a
Maria. Esta rearranjou as rosas na tilma e
ordenou-lhe:
“Filho meu, o mais desamparado,
essas flores são a prova, o sinal que levarás
ao Bispo. Dirás a ele que nelas veja o que
eu quero e com isso realize a minha vontade. Tu és o meu embaixador, em ti ponho
a minha confiança. Ordeno-te fortemente
que só na presença do Bispo abras a tua
manta e descubras o que levas. Contarás
tudo, dirás a ele como te mandei subir ao
topo da colina e tudo o que viste e admiraste. Com isso vais mudar o coração do
senhor Bispo, para que faça o que estiver
ao seu alcance para erguer o templo que
lhe pedi”.
No palácio, Juan apresentou-se novamente diante do Bispo e de vários dos
seus assessores. Ele contou-lhe sua história e abriu o manto, deixando caírem as

flores. Mas não foi à vista das flores
que o Bispo e seus assessores caíram
de joelhos; mas sim diante da imagem
de Nossa Senhora, exatamente como
Juan a descrevera, impressa no manto.
No dia seguinte, após deixar a tilma na
Catedral, Juan levou o Bispo ao local
onde ele encontrara Maria. Ele retornou
então à sua vila, onde encontrou seu tio
completamente curado. Este contou-lhe
que fora visitado por uma bela Senhora, cercada de suave luz, que lhe contou
que enviara seu sobrinho a Tenochtitlan
com uma pintura de si mesma. Ela disso ao tio:
“Chame-se a mim e à minha
imagem ‘Virgem Santa Maria de Guadalupe’”.

BATISMO

“

O Batismo, porta dos sacramentos, em realidade ou ao menos em desejo necessário para
a salvação, pelo qual os homens se libertam
dos pecados, são de novo gerados como
filhos de Deus e se incorporam à Igreja...” (Cân. 849)
Como podemos ver acima, o Batismo é o
Sacramento que abre ao cristão, as portas da Igreja, o
Corpo Místico de Cristo.
Por esse motivo, o Batismo tem que ser
encarado com muita responsabilidade e seriedade.
Não é só um dia de festa, de almoço para a família,
de comprar roupas novas, de “passear” na igreja. O
Batizado é antes de tudo o encontro com o Cristo.
É o momento que aceitamos que Jesus faça parte da
nossa vida.
Aí vem um meu irmão e diz que tudo isso
não vale. Sabe porque? Porque ele disse que eu era
um bebê quanto tudo isso aconteceu e eu não tinha
consciência para assumir uma decisão tão importante
assim.
Eu concordo. Eu era um bebê. Mas aqueles
que me amam, meus pais, assumiram perante Deus,

esse compromisso por mim. E para garantir que eu
sempre seguisse esse caminho correto, escolheram
padrinhos, para ajudarem a me guiar, me ensinar e
me deixar sempre perto de Deus.
Jesus, antes de iniciar sua vida pública, fez
questão de ser batizado, por João, a quem chamavam de Batista. Jesus fez questão de selar essa
aliança com Deus, para ensinar a todos, que Deus
está em tudo que fazemos.
Mas chega algum estudioso e diz: ”Mas se
Jesus é o Filho de Deus, porque ele foi batizado?”.
Ele foi batizado para confirmar a missão de João
Batista e selar com Deus Pai sua própria missão.
O Espírito do Senhor, nesse momento desceu sobre Ele confirmando a vontade de Deus.
Será de que diante de todas essas evidências,
ainda terá alguém que pense no Batismo como uma
festa? Será que tem alguém que ainda acha que
não se deve batizar as crianças? Será que existirá
alguém que vai entrar na igreja, batizar seus filhos
e não se comprometer com a vontade de Deus para
sua vida?
Luciano e Renata
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Vocação ou
profissão?
“Por que você quer ser padre?”

É

a pergunta mais ouvida pelos seminaristas. E
também a mais difícil de responder. Num mundo
onde tudo tem (e deve ter) razão e explicação, o mistério já perdeu a graça. Parece que querer ser padre
é como querer ser médico ou engenheiro. Num certo
momento da vida, você pára, pensa, pondera e decide:
quero ser isso! Ou aquilo! Mas não é bem assim.
Para entender melhor é preciso fazer uma
distinção. Distinção entre o ser e o fazer. Há os que
querem fazer algo e aqueles que querem ser algo. Para
os primeiros, se opta por uma profissão. Já para os segundos, segue-se uma vocação. E vocação é diferente

de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a
felicidade em ser aquilo para o qual sente-se
naturalmente inclinado. Na profissão o prazer
não se encontra nem mesmo na ação, mas no
ganho que dela se deriva.
Por isso, há, por exemplo, os jardineiros e aqueles que fazem o que faz um jardineiro. Os que são jardineiros por vocação, amam
os jardins de todos, enquanto que os jardineiros
por profissão usam o jardim de todos para construir seu jardim privado. Quem tem vocação é
um amante e amor é sempre mistério, não dá

pra ficar explicando. E é bom que seja assim.
Agora volto à idéia do primeiro parágrafo.
Consagrar-se à Deus não pode ser uma escolha
profissional. Não se pode ser padre ou religioso simplesmente porque não se quer ser outra
coisa. Ou porque não quer se casar ou constituir
família. Ou ainda porque quer-se ajudar os pobres ou servir ao povo, ainda que isso seja belo
e justo. É preciso ir um pouco além. Vocação é
um chamado interior de amor, amor inexplicável
que consome e chama, chamado este de amor
por um ‘ser’. De um “ser amor” com o mundo.
Assim, eu acho que não há resposta cabível à
pergunta mencionada no início deste texto,
simplesmente porque a decisão de ser padre ou
religioso é da ordem do mistério, uma vez que
é vocação, coisa de amantes loucos que nunca
souberam o que é razão. O amor de Deus é quem
faz isso. Nós só respondemos, ainda que tão debilmente. Por isso, os religiosos fazem voto de
pobreza, castidade e obediência que, pra mim,
não são uma obrigação (isso é coisa dos que seguem uma profissão!) mas uma entrega. Fazêmo-los porque não poderíamos viver de outro
modo. Essa é nossa vocação.
Cl. Clayton Munhoz, orionita

Seja um sacerdote, religioso ou religiosa da Família São Luís Orione (Orionitas)
“A perfeita alegria consiste na doação total e contínua de si mesmo a Deus e aos irmãos” (São Luís Orione)
www.orionitas.com.br

SAGRADO CORAÇÃO
DE

JESUS

Com o passar dos anos, o modernismo invadiu as nossas vidas e não percebemos o quanto materialistas nos
tornamos. Deixamos de lado até aqueles momentos de espiritualidade, momentos esses que era passado de geração em geração. Mas, graças a Deus que a devoção mais
antiga que é um movimento simples e humilde, subsistiu e se
expandiu, através de quase dois séculos de organização,
passando barreiras, preconceitos, críticas e renovações.
O Apostolado da Oração, é sem dúvida rezar e amar,
pois para pedirmos que o nosso coração seja semelhante
ao de Jesus Cristo, precisamos estar em oração e amar a
Jesus Cristo
Sagrado Coração de Jesus - tornai o nosso coração
semelhante ao vosso.
www.orionitas.com.br
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“Nosso grande desejo é ser instrumento na mão de Deus”

22º ENCONTRO
DE JOVENS
COM

CRISTO
17 e 18 DE MARÇO

A Juventude Achiropita realizou nos dias 17 e 18 de março, o EJC
- Encontro de Jovens com Cristo. Ponto alto de evangelização da Juventude Achiropita, o evento já esta na sua 22ª edição e contou com a
participação de 85 jovens, em um momento onde toda a comunidade
voltou seu olhar a juventude.
O EJC tem como única motivação levar Cristo aos jovens, dando
a eles oportunidade de viver uma experiência concreta com Deus. É
um momento de conversão e início de uma longa jornada para aqueles que atenderam o chamado de Cristo.

A evangelização através do Encontro busca a mudança do jovem, através do anúncio da Palavra e da Figura de Jesus Cristo e
fazer com que ele conheça, ame e encarne Jesus na própria vida. É
o encontro da juventude com a Fé e a Igreja de Cristo.
Costumamos dizer que o Encontro nunca acaba ele só começa.
A conversão profunda é difícil e leva tempo. Requer estudo, reflexão, orientação, humildade, testemunho, vivência cristã, apoio
comunitário e muita oração.
“Nossa vida está toda em Deus e seja toda por Deus. Nós morremos em Deus e em Deus vivemos”. (São Luís Orione)
Parabéns a toda comunidade Achiropita.
JUVENTUDE ACHIROPITA

Na Paróquia...
RETIRO DA
COMUNIDADE

29 e 30 de junho e 1 de julho
Inscrição: Na secretaria da
Paróquia
Local: Casa de Retiro Emaús
Pregador: Pe. Paulo Sergio
“Maria é Mãe forte e misericordiosa, terna e atenta a todos que a
chamam e a invocam”.
(São Luís Orione)

BAILE DO RASTA CHINELA

21 de abril
Convites na secretaria da paróquia / Valor:
R$ 10,00 (antecipado)
Local: Salão Paroquial (Cantina)
O baile é motivado pela Juventude e visa
a confraternização entre as pastorais. O
Evento será aberto a comunidade e os
fundos serão destinados às atividades da
Pastoral Juvenil durante o ano.

CONGRESSO DO MLO

Dia 24 e 25 de maio
Local: Curitiba - SC.
O evento tem como objetivo a celebração e a confraternização das casas
que abraçam o carisma de São Luís
Orione. Informações na secretaria da
paróquia.

FESTA DE SÃO BENEDITO

Dia 15 de abril - Celebração e Festa:
08h às 09h - Acolhida às Irmandades e Congadas
09h às 09h30 - Batuque de São Benedito
(Escadarias do Bexiga)
09h30 às 10h - Procissão- das Escadarias até a
Igreja
10h às 11h30 - Missa Inculturada afro, em
homenagem a São Benedito
A partir das 12h.- Almoço de São Benedito, com
apresentação das Congadas e Grupo Folclórico

PARABÉNS AO AGORA DIÁCONO JOAQUIM CRUZ
No último dia 24 de março, Joaquim Oliveira de 33 anos, natural de Guaraciaba/MG, ordenou-se
Diácono da igreja pela imposição das mãos de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Hercílio Turco,
bispo da Diocese de Osasco. A celebração aconteceu no santuário São Luís Orione em Cotia-SP, onde
também foram ordenados outros quatro jovens religiosos orionitas; Laércio, Osvaldir, Geovane e Aparecido. O diácono Joaquim exercitará sua diaconia em nossa comunidade.
Que Nossa Senhora Achiropita interceda por ele e todos aqueles que caminham na entrega total
ao chamado de Cristo!
Páscoa 2012 | ACHIROPITA- Página 7

A

Jornada Mundial da Juventude é a semana de eventos da Igreja Católica para os
jovens e com os jovens. Ela reúne milhares de jovens
do mundo todo para celebrar e aprender sobre a fé católica e para construir pontes de amizade e esperança
entre continentes, povos e culturas.
Mais que um encontro que reúne milhares ou
mesmo milhões de jovens, a Jornada Mundial da Juventude dá testemunho de uma Igreja viva e em constante renovação. São eles, os jovens, os protagonistas
desse grande encontro de fé, esperança e unidade.

A Jornada tem como objetivo principal
levar a todos os jovens do mundo a mensagem
de Cristo, mas é verdade também que, através
deles, o ‘rosto’ jovem de Cristo se mostra ao
mundo.
Inspirado por grandes encontros de jovens do mundo em eventos especiais ocorridos
no Domingo de Ramos em Roma em 1983 e
1984, o Papa João Paulo II estabeleceu a Jornada Mundial da Juventude como um evento anual e um meio para alcançar a nova geração de

católicos e propagar os ensinamentos da Igreja.
O entusiasmo e o caráter juvenil se manifestam na JMJ por meio da dança, da música e das
diversas manifestações artísticas pelas ruas e nos
lugares dos encontros, sejam espontâneas ou organizadas: é uma festa da coexistência pacífica de muitas nações, união acima das barreiras do idioma e da
cultura, e, por isso, uma expressão da certeza de que
Deus trará para a humanidade uma nova época, da
justiça e da paz.

SÍMBOLOS
A Cruz
A cruz da
JMJ ficou conhecida por diversos
nomes: Cruz do
Ano Santo, Cruz
do Jubileu, Cruz
da JMJ, Cruz Peregrina, e muitos a chamam de Cruz
dos Jovens porque ela foi entregue pelo Papa João Paulo
II aos jovens para que a levasse0m por todo o mundo, a
todos os lugares e a todo tempo.
A cruz de madeira de 3,8 metros foi construída
e colocada como símbolo da fé católica, perto do altar principal na Basílica de São Pedro durante o Ano
Santo da Redenção (Semana Santa de 1983 à Semana
Santa de 1984). No final daquele ano, depois de fechar
a Porta Santa, o Papa João Paulo II deu essa cruz como
um símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Quem
a recebeu, em nome de toda a juventude, foram os jovens do Centro Juvenil Internacional São Lourenço, em
Roma. Estas foram as palavras do Papa naquela ocasião: “Meus queridos jovens, na conclusão do Ano Santo, eu confio a vocês o sinal deste Ano Jubilar: a Cruz
de Cristo! Carreguem-na pelo mundo como um símbolo
do amor de Cristo pela humanidade, e anunciem a todos
que somente na morte e ressurreição de Cristo podemos
encontrar a salvação e a redenção” (Sua Santidade João
Paulo II, Roma, 22 de abril de 2004).
Os jovens acolheram o desejo do Santo Padre.
Desde 1984, a cruz da JMJ peregrinou pelo mundo,
através da Europa, além da Cortina de Ferro, e para
locais das Américas, Ásia, África e Austrália, estando
presente em cada celebração internacional da Jornada
Mundial da Juventude. Em 1994, a cruz começou um
compromisso que, desde então, se tornou uma tradição:
sua jornada anual pelas dioceses do país sede de cada
JMJ internacional, como um meio de preparação espiritual para o grande evento.
Página 8 - ACHIROPITA | Páscoa 2012

O ícone de Nossa Senhora
Em 2003, o Papa João Paulo II deu aos jovens um segundo símbolo de fé para ser levado pelo mundo,
acompanhando a cruz da JMJ: o ícone de Nossa Senhora, “Salus Populi Romani”, uma cópia contemporânea de um antigo
e sagrado ícone encontrado na primeira e maior basílica para
Maria a Mãe de Deus, no Ocidente, Santa Maria Maior. “Hoje
eu confio a vocês... o ícone de Maria. De agora em diante,
ele vai acompanhar as Jornadas Mundiais da Juventude, junto
com a cruz. Contemplem a sua Mãe! Ele será um sinal da presença materna de Maria próxima aos jovens que são chamados, como o apóstolo João, a acolhê-la em
suas vidas” (Roma, 18ª Jornada Mundial da Juventude, 2003).
Fonte: www.vatican.va e www.wyd2008.org

LEMA: IDE E FAZEI DISCÍPULOS ENTRE TODAS AS NAÇÕES
“A Jornada Mundial da Juventude em Madrid renovou
nos jovens o chamado a serem o fermento que faz a massa
crescer, levando ao mundo a esperança que nasce da fé. Sede
generosos ao dar um testemunho de vida cristã, especialmente em vista da próxima Jornada no Rio de Janeiro”.
Essa convocação foi feita pelo Papa Bento XVI no
anúncio do lema da Jornada Mundial da Juventude Rio2013:
“Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19),
durante a audiência geral no dia 24 de agosto.
Na ocasião a catequese foi dedicada a JMJ 2011, que havia terminado no dia 21 do
mesmo mês. Bento XVI recordou com carinho a participação e a alegria dos cerca de dois
milhões de jovens em Madrid, ao que ele chamou de “uma formidável experiência de fraternidade, de encontro com o Senhor, de partilha e de crescimento na fé: uma verdadeira
cascata de luz.”
Por isso é tão importante que os jovens do Brasil e do mundo assumam desde agora
esse chamado à missão e participem da Jornada como testemunhas vivas do Cristo.

PRÉ-JORNADA OU DIAS NAS DIOCESES
Conhecido como Pré-Jornada, o programa “Dias nas Dioceses” (DND) acontece nos
dias anteriores à Jornada Mundial da Juventude. Na JMJ de Madri, cerca de 300 mil jovens
vindos de mais de 135 países participaram desta preparação, acolhidos em 63 dioceses. As
atividades para esses dias que antecedem a JMJ são programadas pelas próprias dioceses e
integram atividades culturais, visitas históricas e momentos de festa, além é claro, de tempos
de oração e celebração nos santuários e lugares de peregrinação, que formam parte da identidade religiosa local.

São Benedito

(+1589)

F

ilho de africanos escravizados,
nasceu na Sicília (Itália) em
1526, alforriado tornou-se eremita, e
mais tarde franciscano. É o patrono
dos escravizados no Brasil e padroeiro dos negros nos EUA. Desde os dez
anos de idade, apresentou uma tendência para penitência e para a solidão. Pastor, entregava-se à oração e ao
ser maltratado pelos companheiros, se
refugiava com mais fervor em Jesus,
fonte de toda consolação.
Aos 18 anos, alimentava os
pobres e necessitados com seu trabalho. Ao ser publicamente vítima de
preconceito racial, sua postura digna
e paciente foi percebida pelo líder de
um grupo de eremitas franciscanos
que imediatamente o convidou para
participar da comunidade. Benedito
aceitou o convite e com o tempo, pas-

sou a ser o novo líder do grupo. Em 1564
o grupo se dispersou e ele foi aceito como
irmão leigo pelos frades franciscanos de
Palermo, indo trabalhar na cozinha.
Apesar de leigo e analfabeto, foi
indicado em 1578 para preencher o posto
de guardião (superior) que estava vago, e
seus confrades prontamente o aceitaram.
Benedito relutou em aceitar e só
concordou quando foi acertado que ele
tão logo cumprisse suas tarefas voltaria para o cargo anterior. Administrou o
mosteiro com grande sucesso, pautado no
carisma franciscano da acolhida ao Povo
de Deus, principalmente aos mais necessitados. Benedito dava resposta prontas
e luminosas a mestres de teologia que o
consultavam, penetravam nos espíritos e
nos corações e o dom de operar milagres.
Ao findar o mandato, retornou para a cozinha, mas continuava sendo assediado

pelo povo e por teólogos, que nele buscavam sua
sapiência e santidade. O hábito de distribuir pães
aos pobres, é um dos seus feitos milagrosos mais
conhecidos: certo dia, ao sair da cozinha com o
avental cheio de pães, foi abordado pelo superior,
que já o havia repreendido por esta sua “mania”,
e o superior tentando pegar em flagrante o santo, interpelou-o: - “O que levas”? E são Benedito
respondeu prontamente: “São flores”? e abrindo o
avental descortina na frente do superior centenas de
rosas, que eram improvável para aquela estação do
ano: inverno. O superior caiu de joelhos e a partir
daí, nunca mais fez qualquer objeção aos atos misericordiosos do santo.
São Benedito morreu no dia 04/04/1589 e
foi canonizado em 1807. Em suas imagens, traz o
menino Jesus nos braços, que foi cedido por nossa
Mãe Maria Santíssima, em razão de sua grande devoção à Madona, e pela suave doçura com a qual
Jesus Cristo preencheu o seu coração.
Em 1632 no Rio de Janeiro foi iniciada a devoção a São Benedito:
Altas horas da noite, na porta do convento
de Santo Antônio uma mulher escravizada chegou
com seu filhinho no colo que soluçava muito doente. O padre guardião passou o cordão de São Francisco no bebê, porém a criança não melhorou.
Sem meios para atender a criança e sua angustiada mãe, o guardião aconselhou a pobre mãe
que prometesse mandar celebrar uma missa e acendesse uma vela em louvor de São Benedito, pois
certamente, por ele ser preto como ela, e muito milagroso e misericordioso, intercederia pela criança.
A escravizada fez a promessa e, no dia seguinte
logo ao amanhecer o menino estava milagrosamente curado. Prazerosamente a mãe se dirigiu ao convento para cumprir a promessa e os franciscanos
instigados pela cura da criança, passaram a propagar com maior zelo o culto de São Benedito. Inúmeros são os milagres ocorridos por sua intercessão, da mesma forma é grande a devoção por sua
santidade, sendo coroado como padroeiro em inúmeras Igrejas no Brasil, Europa, Estados Unidos,
África, Japão e Índia, além das Irmandades de São
Benedito, Congadas e Guardas de Moçambique.
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Programação Da Semana Santa
Dia 31 de março (Sábado)
Liturgia do domingo de Ramos
9h – Missa da catequese
18h – Missa de ramos

Dia - 04 de abril de (Quarta-Feira)
20h - Apresentação do Coral - (Joana Matera)
Dia 05 de abril (Quinta-Feira)
9h – Celebração Na Catedral
12h – Confraternização De Páscoa Dos Funcionários
20h – Celebração do Lavapés e da instituição da eucaristia

Dia 01 de abril (Domingo)
Missa com a Procissão de Ramos
8h, 10h, 18h E 19h30min

Dia 06 de abril (Sexta-Feira)
Paixão do Senhor

Dia 02 de abril (Segunda-Feira)
Confissão comunitária Auricular
Dia 03 de abril (Terça-Feira)
11h – C.E.D.O/Páscoa, almoço das crianças da
turma da manhã
13h – C.E.D.O/Páscoa, almoço das crianças da
turma da tarde
14h – Via Sacra 3ª. Idade e confraternização de
Páscoa
Dia 04 de abril (Quarta-Feira)
14h30min - Páscoa a creche

Dia 07 de abril (Sábado De Aleluia)
Celebração às 20h
(velas serão distribuídas na porta da igreja)
Dia 08 de abril (Domingo)
Páscoa do Senhor - Celebração Às 10h, 18h E 19h30min
Dia 09 de abril (Segunda Feira)
Páscoa do Senhor – celebração às 10h, 18h e 19:30h

Escala de Adoração
Horário
24h às 03h
03h às 06h
06h às 07h
07h às 08h
08h às 09h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h
12h às 13h
13h às 14h
15h
19h
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Equipe responsável
Juventude
Grupo de Oração
Vicentinos, Coral e Imigrantes
Saúde, Comunicação e MLO
Afro, Animação Musical, Melhor Idade
Catequese, CEDO, Crisma, Acolhida,
Coroinhas, Creche Mãe Achiropita
Casa Dom Orione e Liturgia
Acolhida, Pastoral da Criança Batismo
Dízimo, Missionária e Formação
Apostolado da oração e Ministros
Celebração da Morte do Senhor e
adoração da Santa Cruz
Procissão da Via Sacra

Conhecer
Símbolos Pascais

M

uito antes de ser considerada a festa
da ressurreição de Cristo, a Páscoa
anunciava o fim do inverno e a chegada da
primavera. A palavra “Páscoa” – do hebreu
“peschad”– significa “passagem”. Sempre
representou a passagem de um tempo de trevas para outro de luzes, isso muito antes de
ser considerada uma das principais festas da
cristandade.

A Páscoa cristã celebra a ressurreição de
Jesus Cristo que, de acordo com a Bíblia, ocorreu três dias após a Sua crucificação. É comum
em todas as Igrejas cristãs, o domingo ser um
dia destinado à comemoração da ressurreição
de Cristo, realizada pela Eucaristia, contudo, o
Domingo de Páscoa é diferenciado dos outros,
pois neste é celebrado o aniversário da ressurreição de Cristo, a festa da vida.

As vestes brancas usadas na celebração pascal retomam a
passagem referente à transfiguração de Cristo (na qual as
vestimentas de Jesus se tornaram resplandecentes de brancura.)
O branco simboliza a pureza, a paz e a plenitude.

O Círio Pascal é aquela grande vela decorada que tem a cruz como
desenho central. Simboliza a luz dos povos, em Cristo. As palavras
“Alfa e Ômega” nela gravadas querem dizer: “Deus é o princípio e
o fim de tudo”.
A cruz mistifica todo o significado da Páscoa, na ressurreição e
também no calvário de Jesus Cristo. Desde a ano 325 d.C. é considerada como símbolo oficial do cristianismo.
O girassol é uma flor de cor amarela, formada por muitas pétalas, de tamanho geralmente grande. Tem esse nome porque
está sempre voltado para o sol.
O girassol, como símbolo da páscoa, representa a busca da
luz que é Cristo Jesus e, assim como ele segue o astrorei, os
cristãos buscam em Cristo o caminho, a verdade e a vida.

Os coelhos surgiram como símbolos da Páscoa na época
dos egípcios, pois representam a fecundidade e a reprodução constante da vida. Convém lembrar que, embora
eles apareçam associados aos ovos, até hoje não se viu um
coelho que botasse um ovo, muito menos de chocolate.

Ao lermos um livro vemos que existem
figuras e imagens que ajudam a contar a história. Na páscoa não é diferente. Temos diversos
símbolos que nos levam a compreender este
momento tão especial do ano. Nos dias de hoje
estes símbolos recontam a história ocorrida
com Jesus, e nos leva a reflexão sobre a entrega
total do filho de Deus por um imenso amor a
cada um de nós.

O pão e o vinho eram, na antiguidade, a comida e bebida
mais comuns. Jesus Cristo se serviu desses alimentos
para simbolizar sua presença constante ao instituir a
Eucaristia. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o
sangue de Jesus e a vida eterna.

O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. No Novo
Testamento, simboliza Cristo que é o Cordeiro de Deus
sacrificado em prol da salvação de toda a humanidade,
seu rebanho.
O ovo simboliza o nascimento, a vida, o ressurgimento de
Cristo e é um símbolo desde a Antigüidade, época em que
já era costume presentear as pessoas, por ocasião da Páscoa,
com ovos enfeitados e coloridos. Os ovos de Páscoa representam também o final da quaresma.
Na celebração do sábado de Aleluia, véspera do domingo
de Páscoa, é feita a bênção da água que será utilizada nos
batismos durante o ano. Cristo é a verdadeira água, fonte
de vida.
As velas são uma marca das celebrações religiosas pascais.
Em certos países, os católicos apagam todas as luzes de suas
igrejas na Sexta-feira da Paixão. Na véspera da Páscoa, fazem
um novo fogo para acender o principal círio pascal e o utilizam
para reacender todas as velas da igreja. Então, acendem suas
próprias velas e as levam para casa a fim de utilizá-las em
ocasiões especiais.
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