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EDITORIAL

E

stamos celebrando o mistério pascal de nossa fé cristã. Temos vivido dias di ceis e carregados de aﬂição e incertezas. E neste turbilhão de tempestades, somos convidados a falar de bonança e de esperança. Podemos
elencar algumas feridas que estão sangrando em nossas vidas e insistem em não cicatrizar.
Nos úl mos tempos, o caminho do Calvário dos cristãos tem sido transpassado pelos males da pandemia. Quanta
gente tombou pelo caminho e quantos irmãos ﬁcaram com cicatrizes profundas dos males que os maltrataram.
Quantas famílias estão ainda derramando lágrimas por seus entes queridos e amigos que foram levados pela ventania da pandemia. Quantas saudades temos carregado em nossos corações entristecidos.
Nos úl mos meses, desastres naturais e ecológicos têm provocado dramas nas periferias e nos barrancos das
cidades. Os povos mais pobres têm sofrido com quedas de barragens, com chuvas torrenciais, com enchentes
espantosas. Parece um espetáculo dantesco que faz a festa dos jornais escritos, áudios e televisivos.
Semanas sem ﬁm, temos sido humilhados pelo descaso e desprezo dos poderes públicos que jogam as peças do
xadrez do des no dos povos. Impostos desmedidos, emendas parlamentares apadrinhadas, inﬂações excessivas
para os bens necessários têm tornado mais pedregoso o calvário de nossos irmãos de caminhada.
São calvários e calvários onde nossos irmãos carregam suas cruzes, com os pés feridos, os corações magoados e
os sonhos tornados pesadelos.
Mas está chegando a ressurreição. Deus está vivo e está vivo em nossos corações. Mesmo que tantos sofrem, somos desﬁados a escrever versos de esperança. Diante do Ressuscitado, sentado à beira
do túmulo vazio, devemos testemunhar a vitória dos ﬁéis. Vamos nos unir e lutar por
tempos melhores e mais alegria em nossas vidas. Vamos nos uniﬁcar para lutar contra a
miséria e pela par lha. Vamos evangelizar com o testemunho da fé e da alegria. É tempo
de Ressurreição. Cristo está vivo e nos traz mais esperança. Unidos na fé, vamos seguir
construindo um tempo mais bonito e cheio de jus ça e paz
Pe. Antônio S. Bogaz – Pe. Edson T. Lima
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VEM AI :

MARIA AOS PÉS DA CRUZ E MARIA NO TÚMULO VAZIO

Desde sua concepção até sua glória, Maria, a Mãe bendita,
foi uma presença silenciosa e constante, que viveu e celebrou
cada evento de sua história, transformando os fatos triviais em
momento de elevação espiritual, com força litúrgica sagrada.
A Igreja hoje celebra os passos do Mistério Pascal de Jesus Cristo e destaca a presença maternal de Maria e a
engrandece, como serva do plano de salvação de Deus.
Maria viveu cada momento dos úl mos dias de Jesus Cristo, vividos liturgicamente no Tríduo Pascal e especialmente na Vigília da Ressurreição. Com exaltação, Maria parcipa da Festa Pascal da Vigília que desponta como a
grande festa da vitória da vida. E Maria está presente, sempre presente. Por esta razão, os principais sacramentos, especialmente os sacramentos da iniciação cristã (ba smo, conﬁrmação e eucaris a) foram celebrados dentro desta liturgia.
Maria sempre está vigilando com os ﬁlhos da Igreja, desde os
apóstolos até nossos dias. Maria está presente com os discípulos e nas dinâmicas dentro dos rituais litúrgicos, Maria aparece
como uma mãe cuidadosa que segue seus ﬁlhos pelos séculos,
como caminhou com seu Filho na trajetória do projeto divino.
A mensagem da celebração é o “querigma pascal”, isto é, a proclamação primi va do acontecimento da fé cristã (Jesus Cristo
morto e ressuscitado), e o convite a par cipar da vida nova em
Cristo. Assim, a liturgia da solenidade Pascal e todas as celebrações do Tempo Pascal celebram o evento pascal como “dia
de Cristo Senhor”. Par cipar destas celebrações leva cada cristão a entrar numa vida nova em Cristo. Maria é a porta desta
grande realização pascal. Desde a an fona de entrada se anuncia o sen do teológico-litúrgico desta celebração, com esta
aclamação: “Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou con go; puseste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia”.
A liturgia deste período visa viver mais intensamente o mistério
pascal, enquanto unidade da paixão, morte e ressurreição de
Cristo. Deste modo, são englobados os mistérios da
ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo.
Todos os santos cul varam uma grande
devoção à Mãe de Jesus, cuidando de
sua devoção perdurasse para sempre e es mulasse o seguimento
de Jesus. Se hoje, os movimentos marianos repetem que Maria passa à frente, sabemos
desde os momentos da vida
de Jesus e depois na vida dos
discípulos, que Maria sempre esteve presente em nossas vidas e na vida da Igreja.
Prof. João H. Hansen

MULHERES NA IGREJA
Em 2013, o Papa Francisco fez um dos
mais importantes discursos sobre o papel
das mulheres na Igreja e na sociedade,
declarando a jornalistas que “uma Igreja
sem as mulheres é como o Colégio Apostólico sem Maria”.
O Papa ressaltou ainda que “a Igreja é
feminina, é esposa, é mãe”.
Sabemos que a Igreja nasceu a par r do
movimento de Jesus, em uma sociedade
patriarcal, onde Cristo se inseriu “fundando um movimento liderado por homens
e mulheres”, como diz Chris ne Schenk,
irmã da Congregação de São José, contrariando a lógica daquele tempo.
A beleza da ação missionária de Jesus
se mostra em suas ações inclusivas e libertadoras das mulheres, narradas nos
Evangelhos.
Neles, o Mestre conversou com uma Samaritana em público, o que era proibido,
defendeu a adúltera, delegou as mulheres o papel de discípulas, conﬁou à elas o
anúncio de sua Ressurreição. Esta prá ca con nuou nas primeiras comunidades
cristãs onde havia lideranças femininas,
que começaram a perder espaço quando
Roma adotou o cris anismo como religião.
Felizmente, hoje, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, todas nós temos
mo vo para nos alegrar: em anos recentes, como escreve a irmã Chris ne, mulheres teólogas estão redescobrindo e revelando na Igreja, o
“Cristo compassivo, amigo, consolador e aliado das mulheres, em
suas lutas”.
Cida Godoy
Pastoral Afro
Pascom
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Comunidade Viva

Eva Yu Bertani - Eros Pavoletti
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Noite de Natal

Lançamento Livro
Vocabulário Teológico

Terço dos Jovens

Missa em louvor a São José
Oração pela Paz

NCI - Melhor idade

CEDO - Quaresma

MOVA

Creche

Rainha da Paz -Visita da familia
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“Cantai ao Senhor um cân co novo”

Eros Pavole

É com alegria e entusiasmo que servimos no
Ministério de Música Betel, Comunidade Achiropita, Juventude, casais e catequese na paróquia.
Com simplicidade levamos o ensinamento musical
com a missão de ensinar e evangelizar.
Temos a certeza que quando cantamos com fé chegamos mais próximo de Deus.
Os projetos se estendem às crianças do Oratório Fes vo com aulas de canto e instrumentos.
Gostaríamos de mostrar a todos que a música é simples e fácil quando nasce do coração.
Animamos as missas de um jeito diferente, temos uma loucura diferente, não entenda
mal, nós vivemos a loucura do amor de Deus, de louvar ao Senhor.
Alguns até estranham, ou até acham que é exagero. Mas pro nosso Senhor nós exageramos mesmo, pois merece o melhor de nós, principalmente no ápice da nossa fé.
Ministrar nas missas para nós é uma honra e sempre passamos isso pra quem quer
se Juntar a nós. Cantar e tocar é um dom de Deus o mínimo que podemos fazer é
usá-lo para alegrar o Senhor.
Juventude Achiropita

Cantar é rezar duas vezes
Santo Agos nho

O grupo infanto-juvenil da Achiropita, tem realizado um belíssimo trabalho em
sua par cipação nas missas. Com efe vidade e alegria, vemos um grupo que
enriquece as liturgias, podemos dizer, como cabe às crianças e a tenra juventude.
Conseguem transmi r emoções, através das músicas, associado ao que é dito
e realizado pelo celebrante, um cantar com qualidade e “ vida”.
Perceber a evolução vocal do grupo, e seu crescimento em vários aspectos,
nos dá uma sensação de realização, para todos que acompanham as crianças, pois
fazem de seu trabalho vocal e da música algo muito especial enquanto oração.

Na missa das dez temos um grupo de pessoas an gas da comunidade no qual
nossa missão é conduzir os cantos e es mular a assembléia a cantar
e formamos um grande coral de louvor e adoração a Deus. Procuramos ﬁcar atentos a liturgia do dia para escolhermos os cantos e
acolhendo novos irmãos que queiram agregar ao grupo. Cecilia
Nosso Ministério de música - Unidos pela fé, vivenciamos o amor, a
solidariedade e a fraternidade em Deus. É ele que nos inspira a soltar a nossa Voz em louvor e contemplação para viver o mistério Pascal
do Senhor ressuscitado em nós aos domingos. Par cipando da santa missa,
sen mos que estamos em sintonia, que estamos em comunhão entre nós e
com Deus; nossas vozes se unem em uma única voz, em um só coração, expressando nossa fé, nossa fraternidade, nosso amor, nossa entrega e doação,
pois cremos que o Senhor é o nosso Deus e ele merece sempre o nosso melhor.
Dentro do nosso ministério, cada um tem um dom, uma vocação, uma missão.
Quando iniciamos nosso ministério, não sabíamos se daria certo; mas sen mos em nosso coração um chamado do espírito santo para viver essa grande
experiência de se doar e deixar que todos os nossos dons pudessem ﬂorescer.
6 | ACHIROPITA
6 | ACHIROPITA

Malu & Paulinho Takahashi

Este simpá co casal, muito querido, iniciaram a caminhada
na paróquia através do ECC - Encontro de Casais com Cristo,
a convite do Brás da Carmela. A princípio a Lucy não queria
par cipar, pois achava que isto seria para casais com problemas de relacionamento. Porém, toparam e, há 43 anos,
par cipam das a vidades da igreja.
Eles farão 60 anos de casados em setembro deste ano. Pais
da Ká a, e da Rosângela que é casada com o Marcão, são
avós do querido neto Fernando e padrinhos de um monte de gente!
Além do ECC, na Festa trabalharam com a a Cidinha na barraca dos ra nhos e la nhas, passaram por diversas barracas, até que a Nancy do Nino, convidou o Gardin para apresentar a Festa. O Gardin conta que
no início da Festa na rua, a Paulistur cedia o palco e os cantores italianos cantavam gratuitamente para ajudar. Porém, à medida que a Festa foi crescendo, criou-se a can na com shows e muita alegria. Assim, nos
intervalos, começaram a leiloar as doações das can nas e paroquianos, a ﬁm de arrecadar recursos para
a construção das Obras Sociais da Paróquia. Hoje estão envolvidos em quase todos os trabalhos sociais.
Eles lembram que o visual da Festa era feito com doação de garrafões de vinho vazios e outros itens, pelas
can nas. Tudo feito com muito amor e carinho pela devoção à Nossa Senhora Achiropita e São Luis Orione.
A Lucy conta que muitas foram as graças alcançadas pela intercessão da Mãe Achiropita, mas as principais
foram a sobrinha Fa minha, que nasceu prematura aos 6 meses de gestação, e aos nove meses ela foi para
casa e hoje tem uma linda família. A outra foi da ﬁlha Rosangela que não conseguia engravidar, e a graça foi
concedida, com o nascimento do ﬁlho Fernando, hoje é médico formado. Muitas outras aconteceram em
suas vidas, e movidos pela fé é o que os fazem estar sempre mais ligados à Mãe Achiropita.
A mensagem deles: “Nossa esperança está em Jesus, por todos os problemas que temos vivido, a humanidade precisa se voltar a Deus, pois Ele nunca abandona suas ovelhas”.
Agradecemos ter este casal tão especial em nossa comunidade. Que o Gardin, con nue a nos presentear
com a sua animação nos bingos, leilões e nos seus versos de carinho e amizade, e a Lucy com sua doçura a
divulgar nossas ações, Sementeira, sempre levando a palavra de Deus.
Deus os abençõe sempre! E como o Gardin sempre diz: AVE MARIA E AVANTE!!!!!
Maria do Rosário Bordini: este nome é de uma pessoa
pra lá de especial, nossa querida “Quininha”. Filha de
João e Ofélia Bordini, que lhe ensinaram a fé, moravam
em outro bairro, mas sempre frequentaram a paróquia.
A Quininha diz que sua mãe conversava com a Mãe Achiropita, do seu maior desejo de morar no bairro, e pedia à
Ela: “não quero a Rua Rui Barbosa, Treze de Maio ... mas pode ser na Rua Veloso Guerra”. E assim aconteceu,
compraram na rua desejada em 1963. Seus pais, eram a vos no trabalho pelos Vicen nos, ensinaram aos
ﬁlhos Luiz Antonio, Quininha e Cidinha, o caminho do amor de Deus.
Quininha fala que sua fé à Nossa Senhora é tudo: gra dão pela sua saúde, pela união de sua família, por
tantas graças alcançadas a cada pedido. Agradece a oportunidade que o Pe. Bogaz lhe deu quando queria
voltar a trabalhar, hoje com 14 anos na paróquia, diz que trabalha por amor à paróquia e não por obrigação.
A sobrinha Fernanda fala carinhosamente da “ a mãe, carinhosa e protetora”, que ela é “orgulhosa dos
quatro sobrinhos”, e não mede esforços para estar sempre presente em suas vidas, além de socorrer quem
precisar. Conta que quando moraram juntas, a a foi muito importante para ela e para a mãe, Maria Baﬀa,
quando seu pai, Luiz Antonio Bordini faleceu, as fortalecendo sendo parceira e amorosa.
Quininha faz qualquer coisa para manter a união da família. Com certeza todos a amam demais!
Dona de uma gen leza sem ﬁm, uma educação primorosa, paciente, carinhosa e tantos outros adje vos
insuﬁcientes listados nesta pequena homenagem.
Obrigado Quininha por estar em nossa comunidade e ser essa pessoa de tanta luz que tanto nos dá orgulho.
Que Nossa Senhora Achiropita lhe cubra com o manto sagrado e a proteja sempre!
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