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Domingo
8h às 12h

www.achiropita.org.br
contato@achiropita.org.br
Telefone: (11) 3106-7235

Horários
as Missas
Segunda a Sexta: 19h30
Sábados: 09h e 18h
Domingos: 08h, 10h e 19h
Na 1ª sexta (20h):
-Sagrado Coração de Jesus

/achiropitaoficial
/achiropitaoficial
/achiropita

Programação da
91ª Festade N Sra Achiropita

Solenidade de abertura
05/ago (sáb)

Solenidade de
N. Sra. Achiropita
15/ago - 3ª feira

Horário das Missas durante a Festa

18h - Missa de ação de graças
21h45 - Solenidade de encerramento (Cantina)
22h30 - Solenidade de encerramento (Rua)

Procissão

08h - CEDO (turma da manhã)
09h - Creche Mãe Achiropita
10h - População de Rua
15h - CEDO (turma da tarde) e Grupo
da Melhor Idade
19h30- Missa solene de N. Sra.
Assunção

Domingo, 20/ago às 15h
Ruas: 13 de Maio(Igreja), Conselheiro Carrão,
Dr. Luís Barreto, São Vicente, Santo Antonio,
Almirante Marques Leão, Una, Rocha, Praça
14 Bis, Manoel Dutra, Santo Antonio, São
Vicente e Treze de Maio (Igreja).

Novena à Nossa Senhora Achiropita
Tema: “Maria: Mãe, Mestra e Discípula”
Dia

horário

Novena

06/ago

Dom

18h00

Maria: Mãe da Igreja

07/ago

Seg

19h30

Maria: Mãe dos aflitos

08/ago

Ter

19h30

Maria: Mãe dos pecadores

09/ago

Qua

19h30

Maria: Mestra da humanidade

10/ago

Qui

19h30

Maria: Mestra dos Cristãos

11/ago

Sex

19h30

Maria: Mestra dos Católicos

12/ago

Sáb

18h30

Maria: Discípula do Senhor Deus Pai

13/ago

Dom

18h00

Maria: Discípula do Filho Jesus Cristo

14/ago

Seg

19h30

Maria: Discípula do Espírito Santo
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Mês junino é mês florido, carregado de
cores. A extravagância das cores nas Festas
Juninas são alucinantes. Percorremos as ruas,
as comunidades e as escolas e encontramos
as bandeirinhas, as fogueiras e as roupas
multicores, revelando a alegria e a jovialidade
de nossa gente brasileira. A alma fica feliz,
quando sente as cantorias e a união dos corações
para festejar nossos queridos santos. Antônio,
o santo da partilha do pão, João, o santo que
anunciou o Messias, Pedro e Paulo, pilares da
Igreja, mártires em Roma. São exemplos de
santos antigos da nossa tradição, que ganharam
as ruas e o imaginário popular.
Estes santos atravessam este mês, mas não
finalizam nossas tradições religiosas. Corpus
Christi surge colorido e cheio de luminosidade
eucarística. As ruas são enfeitas, o ostensório
ganha as ruas e as praças e todos nos ajoelhamos
diante do grande mistério de um Deus tão
imenso, que não perde sua divindade tornandose presente num “pedaço de pão e um pouco de
vinho”. A Solenidade de Corpus Christi surge
gloriosa confirmando nossa seriedade diante
do milagre da última Ceia. As palavras “este
é meu corpo” nunca silenciaram ao longo dos
séculos.
Novo tom se anuncia, nas cores juninas. É
o vermelho iluminado do Espírito Santo e o
vermelho martírio do Coração de Jesus. Um
Deus que entrega seu coração. Cristo nos
convida a habitar seu coração e ter a mesma
misericórdia. Somo habitantes do coração
divino e convidados a abrir o nosso para que
nele possam habitar os pobres, os enfermos e
os injustiçados. Somos a família do Sagrado
Coração e no seu pulsar engrandecemos nossa
fé e construímos uma história de irmãos e
amigos, a história da Família Achiropita.
Salve o Coração de Jesus!
Salve o Coração de Maria!

Bênçãos de Nossa
Senhora Achiropita
Sábado:

20h30, 21h30 e 22h30

Domingo:

20:30h e 21:30h

Pe. Antônio
S. Bogaz

Pe. Aparecido
Nascimento

Frei Cruz

Paróquia/Obras N. Sra Achiropita

D

Pastoral da Pessoa Idosa

e acordo com as pesquisas em
todos os países o número de
pessoas idosas aumenta a cada
dia. Vive-se mais hoje e nascem
menos crianças. Assim, os idosos
ocupam hoje um lugar de destaque nas
sociedades, e essas estão voltando os seus
olhos para eles. Com isso a Igreja não
pode ficar alheia a esta realidade e por isso
precisa incentivar a Pastoral da Pessoa
Idosa.
Quanto mais a vida moderna agita os
lares, mais importância as pessoas idosas
têm na vida da família. Hoje a maioria
dos pais e mães trabalham fora de casa,
e muitos netos ficam a cargo das avôs
e avós. São capazes de transmitir aos
jovens e as crianças todo o conhecimento
adquirido durante suas vidas. Da mesma
forma podem ajudar muito a Igreja no seu
trabalho de evangelização. Desta forma, a
Pastoral da Pessoa Idosa deve olhar para
isso, e abrir-se para esta riqueza disponível
destas pessoas sábias que podem ser muito
úteis à Igreja e a sociedade. Por outro
lado, isto dará aos idosos que dispõem de
tempo, uma atividade importante em suas
vidas, trazendo-lhes valorização e vida
mais longa. Sabemos que a inatividade
pode apressar a morte, por isso é preciso
valorizar a pessoa idosa.
Muitas famílias deixam seus idosos
em situação difícil; às vezes doentes, sem
recursos financeiros, às vezes até sem um
lar, vivendo na solidão, abandonados…
Não há dúvida de que esse idoso é aquele
que Cristo, através da sua Igreja, deve
servir com mais urgência.

O mundo de hoje é muitas vezes
injusto e insensível com os idosos. Muitos
deles são vistos como pessoas que “só
dão trabalho”, já não produzem mais, são
abandonadas; seus olhos já não enxergam
como antes; os passos agora são lentos
e, muitas vezes, precisam do apoio de
bengalas; os ouvidos já não ouvem bem;
os dentes já não são fortes como antes; os
braços já não podem fazer força… O corpo
dói com facilidade porque os músculos são
frágeis e todos os órgãos já estão cansados.
Facilmente, a doença se instala.

A Pastoral da Pessoal Idosa da
Achiropita contará inicialmente com os
seguintes líderes: Malu, Paulinho, Nazaré,
Baracho, Silvana, Sérgio, Rafaela, Paulo,
Vera Lúcia, Lu, Marina, Bethinha, Olga,
Chaves, Adriana, Carmela, Ana Carmela,
Verônica, Rita e Ludmila representando os
jovens da Achiropita. Com fé e muito amor
no coração iniciaremos nosso trabalho junto
aos idosos do bairro para levar-lhes amor,
amizade, solidariedade, estímulo e a palavra
de Deus.
Ave Maria e Avante!

A Pastoral da Pessoa Idosa deve, então,
se preocupar com a sua “acolhida”; não
ficar esperando que ele chegue à Paróquia,
porque muitos deles já não têm mais
condições de ir a ela. Então, é a Paróquia
que deve ir a eles, de rua em rua, de casa
em casa, descobrindo e acolhendo cada
idoso que precisa de ajuda. Muitos deles
já não podem ir à Igreja, então precisam
receber os Sacramentos em casa. É nesta
hora que se vê a grandeza da Pastoral.
A Pastoral da Pessoa Idosa – PPI da
Paróquia de Nossa Senhora Achiropita é
a 1ª a ser implantada na Região Sé e com
ela começa a implantação da Pastoral
na Região Central de São Paulo. Nice,
da Paróquia São João Clímaco, uma das
coordenadoras da capacitação, e Conceição
Aparecida de Carvalho, Coordenadora da
Pastoral da Pessoa Idosa na Arquidiocese
de São Paulo entregaram símbolo da PPI
para Maria Lucia Conte Takahashi (Malu),
que será a coordenadora na Achiropita.
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Viva

Comunidade

Cerimônia
do Lava-pés

Jovens e crianças das Obras Sociais
N Sra. Achiropita contam a história
da Páscoa e seu real sentido em
diversa encenações.

Celebração da Paixão do
Senhor

Exposição do Santíssimo para
adoração da na sexta-feira Santa.

As crianças do Centro Educacional
Dom Orione que fizeram aniversário
no mês de abril curtem o dia na
casa da praia.

Crianças encenam
a imagem pintada
na cúpula da igreja
onde São Luís Orione
recebe a chave da
Congregação Orionita.

Idosos da Casa São José curtem
o dia na praia com muito lazer e
atividades físicas.

Homenagem a Nossa
Senhora pelos 100
anos da aparição em
Fátima pelo aniversário
de canonização de São
Luís Orione.
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Paroquianos voluntários
prepararam o maravilhoso almoço
do Idosos da Casa São José.
“Mangia che te fa bene”
A Noite da Pizza foi um sucesso.
O evento busca angariar fundos para
o Encontro de Casais com Cristo.
Encontro do Conselho Pastoral

Encontro formativo para
Palestrantes ECC com o Pe. Odair
José Rodrigues.

Formação dos voluntários da 91ª
Festa de N. Sra. Achiropita.

Padre Aparecido juntos as
crianças do CEDO para oração
final agradecendo a Deus por
mais um dia.
Almoço de Páscoa realizado pelos
voluntários do Encontro de Casais
com Cristo aos Filhos da Casa de
Acolhida Rainha da Paz.

Padre Bogaz apresenta a Pastoral
da Criança e o trabalho que seus
agentes prestarão na comunidade.

Lindas homenagens a São
Benedito e Nossa Senhora com
Missas, apresentações artísticas
e uma deliciosa feijoada. Viva a
Pastoral Afro Achiropita!

Comunidade N.
Sra Achiropita
No Congresso
do MLO
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CAMINHANDO NA IGREJA...

DE PEDRO A FRANCISCO
Disse o Senhor: “... tu és
Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno
não prevalecerão contra
ela”. (Mt 16, 18).
Com estas palavras, Cristo colocou
Pedro no trono da Igreja, sendo
oficialmente considerado o primeiro
Papa da Igreja Católica e Apostólica. A
função papal corresponde ao vigário
de Jesus na Terra. Pedro, nome de
batismo Simeão, tornou-se a pedra,
seu nome novo, alcunhado por Cristo.
É uma bela simbologia, significa o
alicerce da Igreja.
Muitos papas tornaram-se santos,
sendo os dois mais atuais João XXIII e
João Paulo II. Hoje a Cátedra de Pedro
– bispo de Roma, pastora universal
– é ocupada pelo Papa Francisco.
Seu nome originário é Jorge Mario
Bergoglio, arcebispo de Buenos
Aires. Nasceu nesta cidade em 17
de dezembro de 1936 e dedicouse a Igreja e seus pobres em todos
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minutos de sua vida.
Desde o momento em que o
Papa Francisco apareceu ao mundo,
houve uma empatia muito grande
com os fiéis. Dá-se ao fato de ser um
sacerdote extremamente simpático.
Seu carisma conquistou o mundo,
não somente através da visão dos
católicos, mas também de outras
religiões e mesmo incrédulos.
Poliglota, o Papa Francisco fala
cinco idiomas e fez seu doutorado
na Alemanha. Mas o que realmente
conta é seu lado pastoral que
desperta nos católicos uma chama
de alegria, proveniente do Espírito
Santo. Sua grandeza é ser um grande
acadêmico, com grande humildade.
Cabe ao Papa, além das suas
imensas atividades como celebrações,
procissões, batizados e todos os ritos
da religião católica, governar o Estado
do Vaticano, do qual é o Soberano.
Ele é o mandatário de um Estado e
tem suas preocupações como um
presidente, governador ou monarca.
A independência do Estado do
Vaticano, onde fica a Santa Sé Papal,
que pertencia a Itália, foi declarada
em 11 de fevereiro de 1929, pelo

histórico Pacto de Latrão.
Durante estes dois mil anos, a Igreja
foi governada pelos sucessores de
Pedro. Apesar de tempos sombrios, a
grande maioria dos papas foram fiéis
imitadores de Pedro e honraram sua
posição como verdadeiros seguidores
de Cristo.
As atividades de um papa
são
inúmeras
e
de
grande
responsabilidade. São eleitos pelos
cardeais do mundo inteiro no
Conclave (cum clavem), totalmente
sigiloso. Cada vez que um dos
papas morre, todos os cardeais
são convocados e sob a benção do
Espírito Santo escolhem o novo
sucessor de Pedro, vigário de Cristo.
Como chefe de Estado, o Papa
procura através de sua posição,
clamar pela paz do mundo. Suas
viagens são inúmeras, quer no
âmbito pastoral ou político. Podemos
pensar que, realmente, os escolhidos
por Cristo para representá-lo aqui na
Terra são verdadeiros sacerdotes que
dignificam sua fé e seu amor pela
Igreja. Rezemos sempre pelo Papa.

Prof. João Hansen
Autor de A Praça da Dádiva.
Ed.Escala. 2017

O SANTO
C

inco Papas!
Quem conhece apenas
um pouco da vida de São
Luís Orione Orione sabe
que este admirável padre
de Tortona esteve “ao lado dos papas”. Sua
radical fidelidade ao magistério papal se
expressa em uma de suas melhores frases:
“Minha fé é a fé do Papa, é a fé de Pedro”.
É a sua lição de vida, destinada não apenas
aos Orionianos, aos quais ele disse:
“Esta é a herança que eu lhes deixo: que
ninguém jamais poderá nos superar no amor e
na obediência, a obediência mais plena, mais
filial, mais doce ao Papa e aos bispos”.
Não foi à toa que Papas e autoridades
recorreram a ele em diversas circunstâncias,
confiando-lhe questões espinhosas e
delicadas, para enfrentar as quais Dom
Orione prestou, com inteligência, serviços até
muito pessoais, difíceis e, às vezes, heroicos.
Ele foi tão bem-sucedido que passou a ser
conhecido como “o padre das tempestades- o
padre certo para as circunstâncias difíceis”.
Vamos unir alguns dados de sua ação ao
lado dos que se sucederam no trono de Pedro
durante o século XX.
Leão XIII foi o primeiro Papa que
Orione encontrou pessoalmente. Fortemente
sintonizado com as diretrizes deste Papa, que
defendia uma ação mais empreendedora dos

João XXIII

Pio XI

Bento XV

Pio X

Leão XIII

DA IGREJA E DO PAPA

católicos na vida social, Orione voltou a obra
de sua Congregação em uma espiritualidade
e ação encarnadas no social.
O Pio X foi sem dúvida o Papa mais
determinante da vida de Orione. A relação de
amizade e confiança entre o Santo Padre e o
jovem sacerdote, levou Orione a aceitar sem
a mínima hesitação incumbências muitas
vezes delicadas e difíceis.
Dom Orione também teve muitos
contatos pessoais com Bento XV. Seguiu
o “Papa da paz”, sobretudo em seu projeto
missionário, impulsionando a corajosa a
ação da Pequena Obra da Divina Providência
à América Latina, ao Oriente Médio árabe e
à Polônia cristã.
A relação de Dom Orione com Pio XI foi
ainda mais cheia de audiências, colóquios
e relatórios sobre missões confidenciais
e delicadas. Só recentemente os arquivos
revelaram o papel decisivo e discreto de
Orione nas intervenções para desbloquear as
negociações que levaram à Conciliação entre
o Estado e a Igreja na Itália em 1929, dando
origem ao Tratado de Latrão, que criou a
Estado do Vaticano.
Pio XII ficou vividamente impressionado
pela profunda humildade de Orione quando,
em 1939, o mesmo beijou-lhe a mão em
plena Via Áppia, cercado pelos frades de
sua congregação e por 1.200 alunos do
instituto São Filipe. Quando Dom Orione

morreu, Pio XII definiu-o “pai dos pobres e
insigne benfeitor da humanidade dolorosa e
abandonada”.
São Luís Orione também “esteve” ao
lado dos últimos papas que se sucederam
na cátedra de São Pedro, não apenas pela
comunhão espiritual que liga a Igreja, mas
também pela lembrança dos próprios papas.
João XXIII falou de seu primeiro encontro
com Dom Orione: “Conversei longamente
com ele, do qual pode-se muito bem dizer: “O
que é estulto no mundo, Deus o escolheu para
confundir os fortes (1Cor 1,27)”
Paulo VI também ficou impressionado
com a amizade e a colaboração de Dom
Orione: “Ele falou com uma pureza tão
simples, tão despojada, mas tão sincera, tão
afetuosa, tão espiritual que tocou meu coração,
e fiquei maravilhado com a transparência
espiritual que emanava daquele homem tão
simples e humilde”.
João Paulo I e João Paulo II não
conheceram Dom Orione pessoalmente, mas
o primeiro o definiu como “o estrategista da
caridade”, enquanto o segundo o beatificou
declarando aos orionianos em audiência
particular: “Desejo proclamar esta minha
grande confiança na intercessão do beato Dom
Orione”.
Enfim, a dedicação de Orione se destaca
nas palavras que ele próprio escreveu, para
figurar em seu túmulo: “Aqui repousa na paz
de Cristo o sacerdote Luís Orione, dos Filhos
da Divina Providência, que foi totalmente e
sempre da Igreja e do Papa. Rezem por ele”.
Neste ano Mariano peçamos a Nossa
Senhora, a quem São Luiz Orione consagrou
sua obra e sua fé, que as lembranças históricas
de sua excepcional dedicação nos ajudem a
renovar nosso amor, nossa devoção e nossa
fidelidade ao Papa Francisco.
Cida Godoy - Pastoral Afro
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Corpus

Christi

S

ignifica o Corpo de Cristo - corpo e o sangue
de Cristo presente sacramentalmente na
Eucaristia.
O pão torna-se carne e o vinho o sangue de
Cristo, a transubstanciação.

Uma história marcante:
Um sacerdote em conflito religioso pondo em
dúvida a presença de Jesus na Eucaristia saiu em
peregrinação durante uma celebração na cidade de
Bolsena na Itália, ao erguer a hóstia consagrada,
começou a pingar gotas de sangue sobre a toalha
do altar e no chão. O Papa pede que sejam levadas
as relíquias até ele em Orvieto cidade próxima de
Bolsena. Assim as relíquias foram levadas em
procissão. O Papa Urbano IV vai de encontro à
procissão, ao se deparar de frente com as relíquias
pronunciou: “Corpus Christi”. Assim se instituiu a
festa no calendário católico.
Papa Urbano IV queria uma festa pomposa e
pediu que Tomás de Aquino e São Boaventura
compusessem hinos e orações para a liturgia da festa.
Tómas de Aquino escreveu o hino “Tão sublime
sacramento”. Após a leitura, São Boaventura rasgou
o que havia escrito, dizendo que nunca tinha visto
algo tão lindo.
A festa de Corpus Christi é celebrada na quintafeira seguinte à solenidade da Santíssima Trindade.
É a única festa católica que o Santíssimo Sacramento
sai às ruas e praças em procissão para honra e glória
de Jesus
No Brasil, a tradição de enfeitar as ruas começou
em Ouro Preto/MG. A procissão pelas vias públicas,
é recomendada pelo Código de Direito Canônico
que determina ao Bispo Diocesano que tome as
providências para que ocorra toda solenidade para
testemunhar a adoração e veneração para com a
Santíssima Eucaristia.

REPARTE,
SENHOR, TEU

PÃO

Reparte, Senhor, tua vida
Para que os egoístas
aprendam a partilhar
E a fome desapareça das
faces esqualidas.
Reparte, Senhor,teu sorriso
Para que os tristes aprendam a
se alegrar
E a tristeza seja espantada dos
espíritos desanimados
Reparte, Senhor, tuas palavras
Para que os entristecidos
aprendam a se consolar
E os desentendimentos sejam
varridos das relações humanas
Reparte, Senhor, teu pão e
parte meu coração
Para que se edifique um novo
reino de doação
E todos os povos testemunhem
a ressurreição da caridade.
A.S.Bogaz / Frei Márcio Couto

Karina Mendes e Eva Bertani

