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CNBB APRESENTA ESPECIAL “ELEIÇÕES 2018: COMPROMISSO E ESPERANÇA”

Cardeal Sérgio da Rocha, presidente da CNBB

Uma nota divulgada este ano 
durante a 56a Assembléia Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), realizada em abril, em 
Aparecida (SP) demonstrou a preocu
pação da entidade com a atual situação 
do país em vista especialmente do perí
odo eleitoral que se aproxima, momen
to que de acordo com o texto serve para 
“garantir o fortalecimento da democra
cia e o exercício da cidadania da popu
lação brasileira” . A nota foi o pano de 
fundo para um programa especial sobre 
as eleições 2018 que chega à tela das 
emissoras católicas de televisão nos 
próximos dias.

O programa especial “Igreja no 
Brasil” mostra como as eleições têm 
sentido particularmente importante e 
promissor. Constituem-se, na atual 
conjuntura, um passo importante para 
que o país reafirme a normalidade 
democrática, supere a crise vigente, 
garanta a independência e a autonomia 
dos três poderes constitutivos -  Execu
tivo, Legislativo e Judiciário. A produ
ção, de autoria da assessoria de impren
sa da CNBB, é baseada em relatos de 
bispos e padres que procuram em suas 
falas conduzir a consciência e o cora
ção tanto de candidatos quanto de 
eleitores para além de ideologias e 
interesses particulares.

Um dos entrevistados do programa 
é o arcebispo de Brasília e presidente 
da CNBB, cardeal Sérgio da Rocha. Ele 
exorta a população brasileira a abando
nar os caminhos de intolerância, do 
desânimo e do desencanto com a políti
ca. “Quem quer contribuir para a cons
trução de uma sociedade justa, fraterna, 
pacífica não pode recorrer à violência 
ou à agressividade nas suas posições ou 
nas suas manifestações políticas” , 
afirma. O presidente da CNBB também 
alerta para o cuidado com as Fake 
News, presentes já  nesse período 
eleitoral. “O Cristão deve sempre 
buscar a verdade, não se deixar levar 
por notícias falsas, por informações que 
muitas vezes acabam até destruindo as 
pessoas” , comenta.

A produção reúne ainda relatos 
sobre um cenário desolador: a corrup
ção. Segundo o arcebispo de Salvador e 
vice-presidente da CNBB, dom Murilo 
Krieger, o ato é um verdadeiro câncer 
social. “O que a gente nota é que com

Dom Murilo Krieger, vice-presidente da CNBB

essa disseminação de notícias sobre a 
corrupção começou a nascer um 
descrédito do povo sobre a própria polí
tica, não só sobre os políticos, o que já 
é grave! E alguns grupos já  começam 
até a pensar em um autoritarismo, num 
regime ditatorial, achando que com isso 
tudo será resolvido e a experiência e a 
história nos mostram que quanto maior 
é a força que um governo tem em 
pouco tempo, maior é a corrupção” , 
diz.

Com aproximadamente 20 minutos 
de duração, o especial “Eleições 2018: 
Compromisso e Esperança” também 
revela a atuação da Igreja no Brasil na 
formação política dos cristãos leigos e 
leigas. Um exemplo da ação social da

Igreja neste sentido é o Centro Nacio
nal de Fé e Política Dom Helder 
Câmara -  Cefep, um serviço que busca 
fomentar um pensamento social cristão 
e a formar lideranças inseridas na polí
tica no Brasil em diferentes formas e 
níveis, como é o caso das Escolas de Fé 
e Política. “Nós entendemos que o 
Curso de Fé e Política tem esse com
promisso de ajudar a fazer as pessoas a 
entenderem que as transformações se 
dão na medida em que nós participa
mos de maneira consciente”, afirma o 
bispo de Juína e presidente do regional 
Oeste 2 da CNBB, dom Neri José Ton- 
dello.

Dom Leonardo Steiner, secretário-geral 
da CNBB

A mudança não pode partir somen
te de ações da Igreja ou de pequenas 
iniciativas isoladas. O bispo auxiliar de 
Brasília e secretário-geral da CNBB, 
dom Leonardo Steiner diz que é preciso 
que os políticos tomem consciência e, 
mais importante ainda, é que cada cida
dão e cidadã acompanhe a política de 
perto. “A política é o bem comum, é o 
cuidado do bem comum, então nós que 
exercemos a nossa função cidadã, nós 
queremos também agir politicamente, 
isto é, queremos agir na justiça. Mas, 
especialmente aos políticos que tem 
como vocação a política, nós deseja
mos que tenham esse cuidado para 
termos um Brasil muito melhor, mais 
equilibrado, mais fraterno, mais espe
lho do Reino de Deus” , disse.
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Редакційне Editorial
Дорожні Аварії -  Де причина? Чия вина Acidentes nas estradas -  Por que? culpa de quem?

Згідно зі статистикою, кожного 
року, на бразилійських дорогах 
вмирає в наслідок подорожніх аварій 
понад 30 тисяч осіб. В роках від 2000 
до 2008-ого померло 254 тисячі. З  
того майже половина, точніше 47% 
померлих були в більшій або меншій 
мірі під алькоголем, а великий 
процент тих аварій спричинені через 
грубілі або менше важливі 
переступлення подорожніх законів.

Уряд, зі своєї сторони, робить 
деякі заходи, щоб стримати те лихо 
й зменшити число тих непотрібних 
смертей і заразом мільйони видатків 
з урядової каси на те лихо. 
Бразилійські закони їзди досить 
строгі й не дуже відбігають від 
законів у інших країнах світу; щоб 
отримати дозвіл провадити 
автомашиною вимагають і курсів- 
-навчань і практики та строгих 
іспитів; по дорогах звичайно не 
бракує міліції, яка сторожить, щоб 
ті закони були збережені, а кари за 
переступ закону їзди досить строгі й 
невмолимі; останніми часами ще 
прийшла строга заборона й поважні 
кари для водіїв, які відважуються 
провадити автом після спожиття 
алькоголю. Але всі ті гальми не 
потрапляють стримати лиха аварій і 
смертей на дорогах. Можна сказати, 
що уряд, зі своєї сторони, робить 
досить багато в тій справі, щоб 
покращати безпеку подорожніх, хоч 
занедбує одну з головних вимог, щоб 
подорож була безпеча -  мати 
безпечні й добрі дороги. Тут уряд не 
може виправдуватися, що бракує на 
це гроша, бо власники автомашин 
платять дуже високі податки на те, 
щоб мати добрі дороги й могти ними 
безпечно їздити. Уряд збирає 
щорічно погад 7 мільярдів реалів з 
податків за автомашини, крім того 
великі мільйони приходять зі 
штрахування переступників, 14 
реалів від кожної сотки йде до 
урядової каси на те, щоб 
розбудовувати й зберігати дороги, 
але лише маленька дрібочка з того 
всього вживається на призначену 
ціль. До того ще докласти великі 
суми, які приходять з високого мита,

що кожний автомобіль платить, щоб 
могти переїхати крізь розбудовані на 
дорогах перепони-фіртки (pedágio).

Уряд своїми законами ставить 
строгі гальми, щоб стримати число 
смертей на дорогах, але, з другої 
сторони, не вживає належно всього 
гроша, що нарід вкладає на ту ціль. 
Отже, нема де правди подіти, таки 
велика частина вини тих смертей це 
сам уряд, який має фонди на 
збереження доріг, а вживає ті фонди 
не знати на що, але не на покращання 
доріг.

Але велику частину вини в тому 
несуть також і самі водії, які, зі своєї 
сторони, не зберігають приписаних 
законів їзди. Часто ті переступи 
великі, а часто й на перший погляд, 
малі, але все ж  таки вони стають 
причиною різних нещасть і наносять 
смерть тисячам осіб. Іншими 
словами, брак виховання і совісті 
водіїв є найбільшою причиною того, 
що Бразилія стоїть як не на першому 
то на одному з перших місць у світі 
щодо числа смертей з причини 
подорожніх нещасть.

Може для багатьох ті закони не 
мають ваги, бо вони більше зайняті 
тим, щоб показати, що мають добре 
авто, щоб скорше заїхати до мети, 
щоб виявити свою дурну відвагу й т. 
п. А нещастя які стаються для них 
неважні, бо ті, що вже сталися, їх не 
торкають а ті, що з ними можуть 
станутися, ще для них в більшості 
неважні, бо вони, коли через 
недотримування законів спричинять 
смерть іншим і собі, тоді вже не 
потрібно їм журитися земськими 
автомашинами й їздою. Але вони 
мусять здати перед Богом рахунок за 
те, що не пошанували свого й 
чужого життя.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Dados estatísticos afirmam que todos 
os anos morrem nas estradas brasileiras, 
em consequência de acidentes automobi
lísticos, mais de 30 mil pessoas. Entre os 
anos de 2000 até o final do ano 2008 
morreram 254 mil, dos quais nada menos 
que 47% ou os falecidos ou os causadores 
de acidentes estavam alcoolizados. Uma 
maioria absoluta desses acidentes foram 
causados por desrespeito às leis de trânsito.

O governo, da sua parte, vem fazendo 
muitas coisas para frear esse mal e dimi
nuir o número dessas mortes desnecessá
rias e ao mesmo tempo gasta milhões de 
reais por causa dos acidentes rodoviários. 
As leis de trânsito no Brasil são bastante 
rigorosas e não se distinguem muito das 
leis de outros países europeus ou america
nos; para conseguir a habilitação para 
dirigir exigem-se cursos, preparação, 
provas de rua, provas da sinalização, 
conhecimento das leis de trânsito e 
exames médicos muito rigorosos; não falta 
também a fiscalização para alertar e punir 
os infratores e as penas pelas infrações são 
muito rigorosas; ultimamente ainda veio a 
lei seca que proibe e castiga severamente 
os que dirigem depois de consumir bebi
das alcoólicas. Mas todos esses freios 
parecem insuficientes para diminuir a 
mortalidade nas estradas.

Pode-se dizer que o governo, da sua 
parte, faz muito para melhorar a segurança 
nas estradas brasileiras, mas, infelizmente, 
o mesmo governo negligência uma das 
principais exigências para a segurança nas 
rodovias -  ter estradas seguras. Neste setor, 
o governo não pode desculpar-se com falta 
de recursos para construir e manter as 
estradas seguras, porque dinheiro para isso 
entra torrencialmente nos cofres públicos: 
impostos dos carros são altos -  mais de 7 
bilhões só de impostos (IPVA) de milhões 
de carros que rodam pelas estradas brasi
leiras; além disso, são grandes as somas 
provenientes das multas aplicadas contra 
os infratores, 14% do dinheiro arrecadado 
pelas companhias de combustível diz-se 
que é destinado para a manutenção das 
estradas. Mas, infelizmente, apenas uma 
pequena parte de todos esses bilhões é 
aplicado para a conservação das estradas, 
que estão entre as piores do mundo. Além 
disso, na maioria das rodovias existem os 
pedágios que também contribuem com 
milhões para serem aplicados na constru
ção e conservação das rodovias.

Pode-se dizer, que o governo faz de 
tudo para impor leis-freios aos motoristas 
para diminuir a mortalidade nas rodovias, 
mas da sua parte, não usa devidamente os 
recursos com os quais o povo contribui 
para conservar as estradas em bom estado. 
Não há dúvida que uma grande parte da 
culpa pelos acidentes nas estradas é do 
governo que não usa todos os recursos 
destinados para garantir a segurança aos 
proprietários dos carros. Não são somente 
os motoristas que devem ser culpados por 
colocar o Brasil como quase campeão de 
mortalidade nas rodovias, mas também o

governo leva uma grande parcela, talvez a 
maior, por não aplicar todos os recursos 
para isso arrecadados.

Mas também os motoristas brasileiros 
devem se penitenciar por não observarem 
as leis de trânsito. Muitas vezes são trans
gressões graves e outras vezes leves, mas 
os efeitos geralmente são graves em 
ambos os casos. Antes do acidente aconte
cer, o transgressor não pensa naquilo que 
já aconteceu com outros e acha-se imune 
às consequências da transgressão ainda 
que seja de uma lei aparentemente insigni
ficante. Em outras palavras, falta consci
ência e responsabilidade dos que ficam 
atrás do volante.

Para muitos as leis de trânsito não têm 
valor, porque eles pensam apenas em 
chegar o quanto antes ao destino, ou que 
possuem um carro potente que pode evitar 
acidentes, que são bons motoristas e 
conseguem driblar qualquer dificuldade. E 
os acidentes que continuam a acontecer 
com outros para eles são insignificantes 
até que um dia eles próprios já não tenham 
capacidade de pensar sobre a sua impru
dência, porque o que nunca acontecia 
antes acontece uma vez só para terminar 
com a vida deles e dos outros.

Seja o que for, na maior parte, os 
motoristas são responsáveis pela sua irres- 
ponsabidade e falta de respeito pela sua 
vida e vida dos outros.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
13 Нед. - Мт 2 1 , -  42

Сказав Ісус: Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, що 
насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, 
вибудував баніту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж  настала 
пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них 
плоди, йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого 
вбили, кого ж  укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, 
але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, 
кажучи: Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, 
заговорили між собою: Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо його й заберемо собі 
його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградники й убили. Отож, 
коли прибуде господар виноградники, що зробить з тими виноградарями?” 
“Лютих люто вигубить” , -  відповіли йому, -  “а виноградник винаймить 
іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді 
Ісус сказав їм: “Чи в Письмі не читали ви ніколи: Камінь, що відкинули 
будівничі, став каменем наріжним? Від Господа це сталось і дивне в очах 
наших.

Читання з першого листа Св. Павла до Коринтян: 16,13 - 24

Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється 
в любові. А благаю вас, брати: Ви знаєте родину Степани, що вона 
первісток Ахаї і що вони віддали себе святим на службу; то щоб і ви також 
піддавалися таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я 
тішуся приходом Степани, Фортуната й Ахаїка: вони вашу неприявність 
заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас 
Церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з 
їхньою домашньою Церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного 
святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хтось не любить 
Господа, анатема на нього! «Маран ата!» Благодать Господа Ісуса з вами! 
Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі!

Ця притча, на першому місці, це пророча притча про те, що сталося з 
Божим Сином, якого Отець Небесний вислав до людей яким віддав, чи 
властиво арендував-позичив на вживання землю зі всім її багатством, а вони 
захотіли собі це присвоїти й не визнати, що властителем всього це Бог, а 
тих які хотіли їх навести, щоб віддали Богові те, що до нього належить, 
зневажили, декого ув’язнили, інших побили, а багатьох повбивали. Так 
повелися супроти Бога люди яким він віддав стільки дібр для їхнього 
вжитку, а вкінці ще й завдали смерть для Божого Сина, який навчав, щоб 
віддати Богові те що Боже. Що Бог зробив з тими невдячними людьми? 
Каже притча, що Ісус запитався: “Що зробить Бог з тими виноградарями?” 
А люди відповіли: “лютих люто вигубить.” Притча хоче зазначити, що ті 
злобні люди заслужили на кару або багато кар. Люди би відразу карали 
злочинців, але в дійсності бачимо, що такого не сталося. Бог має інакше 
серце. Всякі невдячні люди, які спричинили стільки злих учинків, в 
дійсності не були покарані як на це заслужили, бо Божа любов безмежна, 
милосердя несказанне. Помимо того, що вони заслужили на кару, Бог ще 
дав їм нагоду навернутися і визнати свою провину, бо сам Божий Син 
добровільно взяв на себе ту кару віддавши себе на тяжкі терпіння і на 
смерть. Кара сталася, але Бог так був милосердний, що взяв її на себе і дав 
злочинцям наверутися. Ці перші в більшості це були старозавітні люди, які 
переслідували праведників і Божих післанців, які хотіли навести нарід на 
розум і працювали, щоб він навернувся, але вони переслідували післанців з 
неба, а головно самого Месію Ісуса Христа, якого жорстоко розіп’яли. 
Далі, каже притча, що виноградник господар віддасть іншим працівникам, 
які будуть віддавати Йому те, що до нього належить. І спаравді, Бог віддав 
управу його добрами іншим вибраним, тобто християнам. Але тут слід 
запитатися чи ті нові яких Бог собі призначив через Хршцення не роблять

так само, що й давні, чи вони справді добре управляють тим всім, що до Бога 
належить. Це відноситься до всіх нас християн і ми хоч справді не вбиваємо 
нікого, не каменуємо, але є ще багато інших способів не приймати Бога й не 
признавати його прав над нами й над цілим світом. Чи та притча відносилася 
тільки до давніх, а чи може має на меті й нас всіх?

В листі до Коринтян Св. Павло заохочує бути мужними, сильними в 
праці й управі цим світом, який нам на час відданий, для нашого жити, але 
ми, з нашої сторони, маємо обов’язок признавати Божі права у світі, 
шанувати тих, що тут працюють. Павло наводить імена багатьох які 
підприйнялися праці в Божім винограднику, тобто в Христовій Церкві й 
заохочує до того, щоб до них ставитися гідно, з пошаною, щоб справді той 
новий виноградник, Церква проявляли любов в Христі Ісусі. Св. Павло 
закінчує свій лист кажучи, що нехай буде відлучений від Церкви той, хто не 
любить Бога і МАРАН АТА, тобто НЕХАЙ ПРИЙДЕ і буде Бог з тими, що 
шанують Його права.
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О. Т. Залуцький

Semana Nacional da Fam ília 2018

A Igreja no Brasil celebra entre os dias 12 e 18 de agosto a Semana Nacional 
da Família, evento promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a 
Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão 
Nacional da Pastoral Familiar (CNPF).

Este ano, o evento que já  faz parte do calendário das paróquias brasileiras 
tem como tema “O Evangelho da Família, alegria para o mundo” , a mesma 
temática do IX Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco, que acon
tece em Dublim, Irlanda, também em agosto.

“O ‘Evangelho da Família’ ressalta o lado positivo da Família, a família 
como boa notícia, como um bem, um dom de Deus. ‘Alegria para o mundo’ 
acentua o fato de que ser família não é um aspecto da doutrina, um valor apenas 
para os cristãos ou para as pessoas religiosas. É uma riqueza para o mundo, para 
a humanidade toda, destaca o bispo de Osasco (SP) e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, dom João Bosco Barbosa 
de Sousa.

Portanto, é preciso se preparar para viver intensamente a alegria que os 
eventos vão proporcionar. Para incentivar a participação da comunidade, dom 
Bosco ressalta que a Pastoral Familiar de cada comunidade, ou mesmo as que 
não contam com a pastoral, oferecem inúmeras ocasiões de encontros, celebra
ções, ações missionárias, palestras e eventos sobre os temas ligados à família.

Todo o conteúdo para as reflexões sobre temas familiares, roteiros de 
orações e cantos para motivar a celebração podem ser encontrados no subsídio 
“Hora da Família” , que já  está disponível.

Encontro Mundial das Famílias

De 22 a 26 de agosto, acontece em Dublin, na 
Irlanda, o 9o Encontro Mundial das Famílias, e a 
esperada manifestação do Papa Francisco sobre 
esse tema. O encontro vem sendo preparado como 
um grande simpósio, muitas palestras, oficinas, 
reflexões e celebrações para os milhares de partici
pantes do mundo todo, que levarão para seus países 
essa reflexão, para que continue dando frutos em 
toda parte.

“Esperamos que esse encontro reforce o traba
lho de evangelização que vem sendo realizado pela 
Pastoral Familiar, esclareça questões, chame a aten
ção do mundo para a importância da família, cons
truída segundo a vontade de Deus, pois só assim ela 
pode ser alegria para o mundo”, finaliza dom 
Bosco.

Do Brasil, além das famílias que se inscreveram no encontro, estarão 
presentes o presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, dom João 
Bosco Barbosa de Sousa, o assessor nacional da comissão, padre Jorge Alves 
Filho e o casal coordenador nacional da Pastoral Familiar, Luiz Zilfredo Stolf e 
Carmen Rodrigues Stolf.

O Encontro Mundial das Famílias foi idealizado pelo papa São João Paulo II 
em 1992 e acontece a cada três anos. O objetivo é “celebrar o dom divino da 
família” e aprofundar a “compreensão da família cristã como Igreja doméstica e 
unidade básica de evangelização” .

DUBLIN ,  I RELAND

W@RLD
MEETING of
FAMILIES
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Партикулярні об’явлення

Що сказати про ті різні об’явлення, які так часто стаються по різних 
місцевостях, люди йдуть на місця де вони стаються, моляться, приймають їх 
серіозно, практикують різні набоженства, що з нагоди постають, 
розповсюднюють думки які ніби в тих об’явленнях чи то Ісус, а головно 
Матір Божа, часто Святі висказують, заохочують до молитви, до покути, чи 
щось подібне? Що про все те сказати? Вірити, приєднюватися до тих, що все 
те приймають серіозно, пратикувати набоженства, що з тих об’явлень 
родяться чи то з внахідливості людей чи то часто з прохання тих небесних 
осіб, які являються?

В тому всьому найперше треба сказати, що в святому Письмі вже є 
повнота Божого об’явлення яке нам потрібне до спасіння. Ісус завершив 
свою місію об’явити нам все чого нам потрібно. Тому всякі партикулярні об 
’явлення які хотіли би навчити, чи від Бога принести нам щось нового, чого 
Ісус не об'явив, про такі треба сумніватися. Але коли вони не заперечують 
Святого Письма, не навчають чогось противного Біблії, ними не можна 
погорджувати й відкидати як щось видумане людьми, чи як щось недобре. Не 
можемо казати, що партикулярні об’явлення не приходать від Бога. Вони 
можуть бути середниками через які Бог хоче нам об’явити не щось нового, 
але може користуватися тими об’явленнями, щоб пригадати те, що вже є  в 
Святому Письмі, але може воно забуте або часто і неясне для нас людей. 
Звичайно в тих об’явеннях є заохота до молитви, до покути, до жертви, до 
одности і любови і т л . Це все вже сказане в Святому Письмі, але скільки то 
людей не читають Святого Письма і про багато справ не знають, ті об’ 
явлення навчають пригадують людям багато справ, щодо їхнього релігійного 
життя. І тому всі такі об’явлення добрі й ними не слід погорджувати, бо це 
неначе ті проповіді, які навчають. Хоч би вони були овочем фантазії, 
привидами, уявленнями, коли не йдуть проти святого Письма й заохочують 
до молитви, до покути, представляють якесь набоженство де все згідне з 
наукою Церкви й з Божими навчаннями, то чому їх катеґоритично відкидати 
й ними погорджувати? Не мусимо вірити в їх правдивість, не мусимо 
приймати, що все те це якесь чудо, але коли приносять добру науку, то нема 
рації проти цього боротися. Якщо такі об’явлення заохочують до молитви, 
молися, якщо заохочують до покути, практикуй покуту, якщо вказують. На 
те, що світ зіпсутий і грішний, то це й правда тому не треба того 
заперечувати, а молитися, робити покуту за навернення світу. Нам знана 
засада яка каже: “Не дивися звідки приходить правда, хто її голосить і навчає. 
Коли це правда, прийми її” . І так не треба дивитися чи ті об’явлення правдиві 
чи ні, бо часто годі щось сказати про них, але коли навчають чогось доброго, 
то прийми, коли кажуть проказувати добрі набоженства, практикуй їх, бо 
тут не важне хто, звідки, як, але важне ЩО воно навчає, до чого заохочує. 
Ну, було вже багато об’явлень де доказали, що вони були продумані, 
сфантазіовані і їх не треба боронити, але коли вони вчать щось доброго, то 
чому би того не практикувати? Коли не заперечують віри, то й вони можуть 
послужити для доброго життя християнина.

Коротко про те все. Партикулярні об’явлення, вони й можуть бути 
середниками через які Бог хоче пригадати людям те, що вже навчив у 
Святому Письмі. Бог може послужитися різними подіями, фактами через 
які може нас навчити добра й доброї науки. Десь з ’явиться і пошириться 
вістка, що там або сям з ’являється хтось святий, не треба тобі зараз вірити 
бути готовим віддати життя, що це правда, але коли в такому об’явленні 
навчається, пригадується Бож а наука й підтверджується правдива віра, то 
прийми науку, набоженства хоч би ти не вірив що таке або сяке об’явлення 
правдиве. Бог не буде неправдою, грішшним навчанням, навчаням проти віри 
до чогось доброго нас заохочувати, але може користуватися різними 
подіями, історично правдивими чи ні, які не противні вірі, щоб нам 
пригадувати й навчати свою науку.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

MISERICÓRDIA DIVINA

*
Escreve S. Paulo: “Deus, rico em mise

ricórdia, pelo grande amor com que nos 
amou, e estando nós mortos pelos pecados, 
deu-nos vida por Cristo -  de graça fostes 
salvos.” (Ef 4,4-5).

No Evangelho temos muitas passagens 
onde Cristo fala sobre a infinita misericór
dia de Deus. Temos a parábola da ovelha 
desgarrada e perdida, onde o pastor a 
procura e encontrando carrega com cuida
do para o lugar salvo e faz festa porque a 
desobediente foi reconduzida para o apris- 
co; temos a magnífica parábola do filho pródigo, que fez tantas besteiras em casa 
e fora de casa, foi ingrato para com o pais, vaganbundeou com outros vagabundos, 
mas o pai o recebeu com festa quando ele retomou; temos a parábola da moeda 
perdida. A mulher revira a casa para encontrar a moedinha que rolou para um 
canto qualquer e sumiu e, quando a encontra, faz festa para comemorar o achado. 
Assim age Deus para com a humanidade. Vejamos o seguinte exemplo, real, que 
aconteceu num lugar de férias em Gravata!, Santa Catarina.

Piscinas e gente tomando banho de sol e se divertindo na água. Quando 
começa a chover, o povo se recolhe, uns para suas cabines no hotel e outros se 
abrigam em baixo da coberta na entrada do hotel. As crianças, porém, ficam brin
cando junto à piscina, sem ligar para a chuva. Numa altura, sai da porta do hotel 
um homem, aparentemente simples, corcunda, com defeitos nos pés e caminha 
por meio das crianças rumo a um guarda-chuva no outro lado da piscina. Quando 
passa pelas crianças, essas começam a gozar do coitado, chamando-o de corcun
da, de velho, até de rabugento e atiram copos de plástico contra ele e até tentam 
cuspir nele de longe. O homem nem liga para as ofensas e os pais, talvez vendo ou 
não o comportamento das crianças, nada fazem para chamar a sua atenção para 
parar com essa má educação; continuam suas conversas em redor das mesas, 
tomando chimarrão alguns e cerveja outros. O homem passa sem ligar nas ofensas 
que recebe das crianças e vai se instalar no outro lado da piscina debaixo dum 
guarda-chuva de praia e fica lendo o jornal. A certa altura as crianças correm para 
não se sabe para onde e fica junto à piscina apenas uma menininha. Aquela que 
mais ofendia o corcunda. Essa brinca na escadinha que desce para a piscina e 
depois aos poucos se afasta da escada segurando-se na beirada da piscina. Quando 
já  está bastante afastada do lugar seguro, suas mãos escorregam e ela cai na água 
e começa a se debater e vai se afundando. Os pais, como estivessem num lugar 
donde se via o espelho da água da piscina não viam a criança se afogando, pensan
do que todas se retiraram da piscina, continuam despreocupados as suas conver
sas.

O corcunda, do outro lado da piscina vê o que acontece. Ele joga o jornal no 
chão, corre cambaleando até a beira da piscina, entra na água e retira a criança que 
já  estava quase sem fôlego. Carrega-a até onde estão seus pais e a entrega a eles 
sem dizer uma palavra. O povo, ao saber do acontecido faz todo aquele movimen
to de pânico e desespero. Os pais correm para levar a criança para salvá-la no 
pronto socorro. E o corcunda retoma para seu lugar, recolhe o jornal e continua a 
leitura. A criança foi salva. Não se sabe se alguém depois foi procurar o coitado 
para agradecer pelo o que fez.

Temos um belo exemplo concreto de misericórdia. A criança que o xingava, 
quando se afogando, toma-se para ele importante, ele corre para salvá-la. Assim 
faríamos nós, cada um de nós.

Aqui a gente pergunta: Será que um homem que depois de ser ofendido pelas 
crianças salva a que estava se afogando, é melhor, tem mais coração que Deus? Se 
os homens correm para salvar os que os ofenderam e passam por apuros, será que 
são mais misericordiosos que Deus?

Na sagrada escritura Deus lembra que ele é rico, infinitamente mais miseri
cordioso que qualquer pessoa humana. Reza o salmo 1103: “O Senhor é bom e 
misericordioso...Não nos trata segundo os nossos pecados...Como um pai tem 
piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque 
ele sabe de que é que somos feitos e não se esquece que somos pó. Como é grande 
a distância entre o Oriente e Ocidente, assim grande é a misericórdia de Deus para 
conosco.

“Tive muitas coisas que tentei guardar comigo e para mim e as perdi. Mas 
tudo o que guardei nas mãos de Deus, ainda possuo. Está guardado no coração de 
Deus” . -  Martin Luter King.
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РОЗДУМ УВАННЯ НА РІЗН І ТЕМ И Ж ИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

З  Ч А С О М  Н А В Ч И С Я  Ж И Т И

Час це постійна школа навчання 
для життя. Жити в часі означає 
щоденно набирати практики, уміти 
зустрічати, сприймати зовнішні й 
внутрішні події обставин дій, праць 
в середовищі свого перебування.

З  часом навчаємося, що любити 
не означає шукати спертися на 
чужу відповідальність, і що 
тавариство не ознає забезпечення, 
або поцілунки, не є договорами, 
подарунками, ані обіцянками, бо хто ними бажав би руководитися в скорому 
часі мусить бути готовим сприймити власну поразку, але й тоді, з піднесеним 
духом, як дорослої людини личить відважну йти вперед до осягнення 
перемоги.

Щоденно потрібно навчатися будувати життєвий шлях і не залишати на 
завтра, що може стати запізно, і всі мрії можуть не здійснитися. З  часом 
навчаємося, що довший час перебувати під сонцем воно спалить нашу 
поверхню тіла. Ніколи не турбуйся особами, бо знаходяться такі, що не 
торбуються тобою. Все ж  таки, вони можуть при нагоді тебе образити, і 
станеш примушений їм простити, і з ними числитися.

Навчися, що по лагідному й по щирому до когось вміти заговорити, може 
принести для тих осіб зменшення злих емоційних переживань і полегшу на 
внутрішні болі. Навчися, що нераз потрібно довгі роки здобувати в когось 
довіря, але нераз можна закінчити на все в протязі кількох хвилин, а опісля 
залишається носити жалі на ціле життя.

Навчися на ціле твоє життя, що правдива дружба більше міцніє навіть і 
на далекі віддалі. Не обходить чим ти є, і що посідаєш в твоєму житті, але 
головне полягає в тому, яке твоє особисте життя. Не забувай, що добрі 
товариші є твоєю родиною, які дозволили їх собі вибрати. Не покидай їх, 
навіть тоді, коли б зміняли свій спосіб думання й поведінку, все по лягатиме 
на тім, щоб ти їх зрозумів і допоміг будь-яким добром, коли дальше з ними 
будеш підтримувати дружбу.

Навчися запримічу вати, що особи, які є для тебе дорогі й любі, скоро 
тебе покидають і відходять до вічності. Завсіди, коли з кимось пращаєшся, 
нехай це відбувається в щирій любові, бо може буде останній раз, що ти їх 
бачив і з ними попращався.

Навчися, що обставини й середовища мають свій вплив на тебе, але ти є 
вповні відповідальний сам за себе. Ніколи не став себе вище понад других, 
але старайся всіх інших признати вищих поза себе, бо, щоб дійти до високого 
ступня совершенства вимагає довшої праці над собою.

Навчися, щоб стати добрим членом суспільства до того потрібно 
небияких зусиль уміти панувати над своїми змислами й вчинками, щоб вони 
опісля не панували над тобою. Бути людиною гнучкою не означає бути 
слабкого характеру, або не мати власної особистості, але залежить яке 
становище займеш відносно до своїх власних вчинків, і на те матимеш дві 
стороні до своїх рішень. Всі герої пішли на сторону позитивних рішень й 
доконали те, що було потрібно виконати.

Навчися, що особиста зрілість залежна вповноті від твоєї власної особи. 
Її набувається в протязі твоїх життєвих досвідів пережитих довгими роками. 
Ніколи для дитини не заперечуй її снів, бо таким способом ти її відбираєш 
охоту до намічених ідеалів.

Навчися, що коли в тебе повстала злість з будь-якої причини, і на яку 
маєш право, однак, ніколи де дозволь через злість стати будучою людиною 
жорстокості. Коли зауважиш, що хтось не любить тебе в той спосіб, що ти 
хотів би, не означає, що та людина тебе не любить, бо є особи, що люблять, 
однак, не уміють це виявити на зовні після твого бажання.

Навчися, що нераз тобі здається не бути прощеним кимось, однак, 
потрібно тобі самому звернути увагу на особисте прощення з таким самим 
відношенням, як ти мав до інших.

Навчися, що не потрібно перейматися на кілько частин твоє серце стало 
поділине, однак, воно не зупинилося, щоб ти його поправив. Таким самим 
чином ти не зупиняйся на своїх блуд ах, але поправляйся з них без перестанку. 
Час промине і не поверне більше. Почни садити власні цвіти в твойому 
цвітнику, і ними приокрашуй свою душу не спускайся на інших осіб, щоб 
тобі принесли свої цвіти і тебе приокрасили.

Навчися, щоб ти був сильним в твойому житті переживаючи нераз тяжкі 
обставини життя, і не числи на час, бо всі невдачі щойно тоді набирають 
вартість для твого життя, коли твоє життя набирає чим більше вартості для 
невдач в протязі довгого часу.

Навчися, жити, любити, цінити, ущасливлювати все навкруги себе з 
пошаною до людей з милою зустрічею до різного роду земського життя, що 
лише земська куля ним наділила й ним втішається, бо ти також є її життя.

На день Батька

Є батько який 
лю бить, є батько, який 
забуває за любов. Є 
батько який усиновлює- HAPPY
-прийм ає і є батько який FATHEfVS DAV 
покидає дитину. Є батько 
який не знає що це 
батько, є  діти, які не 
знаю ть б атька ... Є 
батько ... Є батько який 
дає лю бов, є  батько який 
дає тільки дарунки. Є 
батько з лю бові, є батько 
з припадку. Є батько 
який ж уриться
труднощами дітей, є 
батько який не знає про труднощі д ітей ... Є б атько ...Є  батько який 
навчає, є  батько який не має часу. Є батько який терпить з дітьми, є 
батько який забуває за терпіння дітей. Є батько який показує додогу 
для дітей, є  батько який залиш ає дітей на дорозі. Є батько, є  різні 
батьки. Є  батько який голубить, є  батько який не знає де його дитина 
яка потребує його ніжності й любові. Є батько який пригортає дитину 
до себе, є батько який тільки думає про багатства. Є б атьк о ... Є різні 
батьки.

А  ти? Який ти  батько? Хочемо батьків, які мали би любов і нею 
ділилися з дітьми.

Хочемо батьків, гідних батьків, які вміли би бути другами для 
дітей.

Д ля всіх батьків щирий привіт! Нехай Б ог благословить всіх 
батьків!
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No dia dos pais

PAI DE TODO JEITO

Tem pai que am a, tem  pai que esquece do amor.Tem pai que adota, tem 
pai que abandona. Tem pai que não sabe que é pai, tem  filho que não sabe 
do pai. Tem pai ...Tem pai que dá amor, tem  pai que só dá presente. Tem 
pai por amor, tem  pai por acaso. Tem pai que se preocupa com  os proble
mas do filho, tem  pai que não sabe dos problem as do filho... Tem pai... 
Tem pai que ensina, tem  pai que não tem  tem po. Tem pai que sofre com  o 
sofrim ento do filho, tem  pai que deixa o filho esquecido no sofrimento. 
Tem pai de todo jeito . Tem pai que encam inha o filho, tem  pai que o deixa 
o filho no cam inho. Tem pai que assum e, tem  pai que rejeita. Tem pai que 
acaricia, tem  pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho. 
Tem pai que afaga, tem  pai que só pensa em  negócios. Tem...Tem pai de 
todo jeito .

E  você??? Que tipo de pai você é? Eu quero um  pai, apenas um  pai, 
que esteja consciente do amor,que tem  para dividir...Eu quero um  pai, 
apenas um  pai que seja AMIGO!

A  todos os Pais, um  carinhoso abraço! Deus Pai os abençoe!

(autoriAri A ntonio Angelin)

S P

ti

QC
O
Ф  o
со я 
ш о
U- >
o  
cc y \ i

Ш  DIALOGO

9

-U A L J r ATITUOf

m PROTEÇÃO
O  TRAÜALHO
C  ! - U f - l l n l  _
ô EXEMPLO
g  LEALDADE
O
70



Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го серпня 2018 Б. року - Число 15 №  15 - Pracia, Prudentópolis, 01 а 15 de agosto de 2018 - Pg 06

У 2016 P. КІЛЬКІСТЬ КАТОЛИКІВ У СВІТІ 
СТАНОВИЛА 1 МЛРД 299 МЛН

У світі незначно зросла кількість католиків, стабільною залишається 
кількість священиків, але зменшується кількість черниць і семінаристів. 
Такі дані знаходимо в нових статистичних довідниках Церкви

Цими днями побачили світ «Папський щорічник 2018» та «Щорічник 
статистики Церкви за 2016 рік», приготовані Центральним Бюро 
статистики Церкви. їх оприлюднення відбулося кілька місяців пізніше від 
звичного терміну з огляду на те, що були впроваджені нові методи 
приготування та редагування.

Папський щорічник
«Ашшагіо Pontifício -  Папський Щорічник» -  це довідник, в якому 

можна знайти інформацію про Папу та Римську Курію, кардиналів, різні 
інституції Апостольської Столиці, дипломатичну службу Святого 
Престолу, про всі церковні територіальні структури в світі й про ієрархію, 
як також про Головних Настоятелів чернечих Чинів і Згромаджень 
папського права.

З  нього, зокрема, дізнаємося, що протягом 2017 року, було створено 6 
нових дієцезій, чотири єпархії (між якими -  Чернівецька УГКЦ в Україні), 
одна дієцезія була піднесена до рівня митрополичого осідку, а три 
Апостольські вікаріати -  до статусу дієцезій.

Статистика Церкви за 2016 рік
Дані «Статистичного Щорічника», які стосуються 2016 року, дають 

змогу підкреслити важливі моменти присутності та діяльності католицької 
Церкви в усьому світі, вказуючи також на різні тенденції. Зокрема, 
кількість католиків у світі зросла від 1 млрд 285 млн у 2015 році до 1 млрд 
299 млн у 2016 році, тобто, приблизно на 1,1%, що є нижчим показником, 
ніж протягом попереднього п ’ятиріччя. Ця кількість становить 17,67% 
населення планети.

Щодо континентального розподілу, що в Африці проживають 17,6% 
католиків та відзначається динамічне зростання їх кількості (на 23% від 
2010 року). Майже половина католиків (48,6%) проживає в Америці. 
Відзначено помірковане зростання кількості католиків в Азії (11% від 
загальної кількості в світі). А в Європі хоч і проживають 22% вірних, 
відзначається менший динамізм: за період 2010-2016 зростання становить 
заледве 0,2 відсотка. Схожа ситуація в Океанії.

Територіальний устрій та ієрархія
Відмінна континентальна динаміка вплинула на пристосування 

територіальних структур, щоб якнайкраще відповісти на потреби 
душпастирського служіння. Відповідно, в Африці на 3%, а в Азії на 1,9% 
зросла кількість церковних територіально-адміністративних одиниць.

В період між 2010 та 2016 роками майже на 5% зросла кількість 
єпископів, яких в 2016 році було 5353. В середньому, під опікою кожного з 
них перебуває 243 тисячі вірних. Відзначено на загальносвітовому рівні 
покращення співвідношення між кількістю священиків та єпископів.

Священство
Загалом, у 2016 році у світі було майже 415 тисяч католицьких 

священиків, з яких майже 68% -  дієцезальних і єпархіальних та 32% -  
членів чернечих родин. В порівнянні з 2010 роком їх кількість зросла на 
0,7%. Однак, майже 43% священиків зосереджені в Європі, 29,5% -  в 
Америці, 16% -  в Азії, 11% -  в Африці та 1% -  в Океанії. Водночас, 
зафіксовано зменшення кількості семінаристів.

Богопосвячені особи
Станом на 2016 рік у світі нараховувалося понад 52,5 тисячі ченців- 

-несвящеників з довічними обітами, що становить на 3% менше, ніж у 
попередньому році. Найбільшу групу серед душпастирських працівників 
становлять черниці. Однак, якщо в 2010 році таких з довічними обітами 
було 722 тисячі, то в 2016 -  659 тисяч, тобто, зафіксовано зменшення на 
8,7%.

Джерело: vaticannews.va

Cristãos são torturados e multados por terem bíblias 
e livros cristãos, no Uzbequistão

A perseguição religiosa aos cristãos no Uzbequistão assume contornos de 
intolerância governamental. Ex-integrante da extinta União Soviética, onde o 
regime comunista perseguiu e assassinou milhares de pessoas discordantes da 
ideologia política, apesar do país ser o único da Ásia Central que possui uma 
Sociedade Bíblia oficialmente aberta, o controle exercido pelo Estado faz com 
que essa entidade exista apenas no papel e a liberdade de culto seja incerta.

Diversos casos que vieram à tona nos últimos dias comprovam essa realida
de, onde denúncias de cristãos sendo perseguidos, multados e até torturados, 
simplesmente por carregarem suas bíblias e outros materiais cristãos, explicam 
o motivo do Uzbequistão ocupar a 16a da lista de perseguição religiosa mundial, 
publicada anualmente pela organização Portas Abertas.

O pastor Ahmadjon Nazarov é uma das testemunhas da intolerância religio
sa contra os cristãos no país. Ele chegou a ser preso no ano passado, após ter o 
culto invadido por policiais. Além das agressões, os equipamentos eletrônicos 
utilizados pela igreja foram quebrados.

Nazarov também contou que mulheres estão sendo intimidadas pelos poli
ciais, como Shakhzoda Rajabova, uma cristã que teve vários pertences tomados 
em dezembro passado e recebido uma multa, apenas por ter livros cristãos. Ela 
está sendo processada pelo fato e apesar de recorrer, teve sua apelação negada 
sem maiores justificativas.

Outra testemunha é Sharofat Allamova, que já  em abril desse ano (2018) 
também recebeu uma multa por ter livros cristãos em casa. Até o seu aparelho 
celular foi confiscado pelas autoridades, segundo uma publicação do Fórum 18.

A Portas Abertas perde aos irmãos em todo mundo que orem para que a 
Sociedade Bíblia possa atuar de forma livre e que as igrejas fiquem unidas, pois 
o governo utiliza a divisão para enfraquecer o cristianismo no país, e para que o 
Espírito Santo quebrante os corações dos que vão ouvir o evangelho.

900 mil cristãos foram mortos em 10 anos 
por perseguição religiosa

O Instituto de pesquisa do Seminário Teológico Gordon-Conwell, em Mas- 
sachusetts, Estados Unidos, fez uma divulgação espantosa para muitos de nós; 
em pleno século XXI, entre 2005 e 2015, mais de 900 mil cristãos foram mortos 
em todo mundo devido a perseguição religiosa. Isso equivale a uma média de um 
cristão morto a cada seis minutos!

Segundo informações do CPADNews, o estudo foi divulgado apenas neste 
mês de janeiro, mas a informação foi vazada por um sociólogo italiano chamado 
Massimo Introvigne, durante uma entrevista à Rádio Vaticano, já  em dezembro. 
Os dados assustadores de um genocídio de cristãos em curso chamou atenção da 
mídia e repercutiu no mundo inteiro.

Leia também: Jovem Cristão é Morto por Anunciar o Evangelho a 50 Famí
lias na índia

Segundo o Centro para o Estudo do Cristianismo Global de Gordon- 
-Conwell, 90 mil cristãos são mortos todos os anos, desde 2005; “Na última 
semana, várias organizações de notícias informaram sobre a perseguição de 
cristãos em todo o mundo e citou nossa estimativa de 90 mil mártires cristãos em 
2016” , afirmou o relatório.

Ainda segundo a pesquisa, 30% dos cristãos mortos foram por ações terro
ristas, enquanto os demais 70% foram vítimas de conflitos tribais, especialmente 
na África. A dúvida de alguns é se essas mortes foram devido a confissão de fé 
cristã ou se estão vinculadas a outros conflitos.

A perseguição religiosa é direta e indireta
Recentemente publicamos uma matéria aqui no Gospel Mais, onde tratamos 

do caso de um jovem morto na índia, que após se converter ao evangelho cristão, 
passou a divulgar a mensagem de Jesus através de bíblias, pregações e filmes em 
sua comunidade. Em dada ocasião, o rapaz teve sua casa invadida, sendo levado 
por 7 pessoas. Alguns dias depois, o corpo do jovem foi encontrado com vários 
tiros na cidade de Bhitarkota no Estado de Orissa.

O caso acima é um exemplo de como a perseguição religiosa a cristãos em 
todo mundo ocorre de forma direta, com proibições em lei e ações coercitivas 
por autoridades, mas também como forma indireta, por meio de atitudes que 
visam dar outra conotação ao crime, como as de sequestro, brigas familiares, 
acidentes ou conflitos políticos.

Ainda segundo o CPADNews, o Centro para o Estudo do Cristianismo 
Global também descobriu que os cristãos são o grupo religioso mais perseguido 
em todo o mundo, sendo o ano de 2016 “o pior ano de perseguição já registrado”

Os cristãos mortos chamados de “mártir” , segundo o Centro de Estudos, são 
os que testemunharam a fé em Jesus Cristo não apenas em discurso público, mas 
também “refere-se a todo o estilo de vida do indivíduo, independentemente de 
ele ter ativamente proclamado sua fé no momento da morte” .
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Igreja no Brasil defende posição е se m obiliza па 
luta contra a legalização do aborto

Arquidioceses, dioceses e Regionais da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) estão se manifestado contra à proposta que descriminaliza o 
aborto até a 12a semana de gestação, que será discutida na Arguição de Descum- 
primento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, nos próximos dias 3 e 6 de agosto 
em audiência pública convocada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

A ação sustenta que dois dispositivos do Código Penal que instituem a crimi- 
nalização da interrupção voluntária da gravidez afrontam a dignidade da pessoa 
humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da vida, a liberdade, 
a igualdade, a proibição de tortura ou o tratamento desumano e degradante, a 
saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos.

Diante dessa realidade, os regionais da CNBB Nordeste 3, que reúne os 
bispos dos estados da Bahia e Sergipe e do Sul 4, que reúne os bispos de Santa 
Catarina, emitiram notas mobilizando os cristãos na luta contra a legalização do 
aborto.

Em nota, o bispo de Camaçari (BA) e presidente do Regional CNBB-NE3, 
dom João Carlos Petrini, reitera a posição da Igreja no Brasil: “o respeito à vida e 
à dignidade das mulheres deve ser promovido, para superar a violência e a discri
minação por elas sofridas” . E lembra que “urge combater as causas do aborto, 
através da implementação e do aprimoramento de políticas públicas que atendam 
eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, segurança, educação sexual, entre 
outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil” .

Partindo para Santa Catarina, o bispo de Caçador e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB, dom Severino Clasen, diz no docu
mento que enquanto a sociedade se omite no seu dever de cuidar e criar alternati
vas para que a mulher se encante com o seu dom de gerar, políticos e grupos 
tendenciosos, que não tem compromisso com a dignidade, com a ética, com a fé e 
com o princípio inalienável do cuidado e do acolhimento, estão interessado em 
aprovar leis para matar nascituros, em vez de somar para dignificar a vida 
humana, a começar pelos mais frágeis e indefesos, e proteger a mulher quando é 
agredida, abusada, instrumentalizada e feita objeto.

“A vida é um dom precioso que merece todo o cuidado e proteção. Assassinar 
a vida que não tem defesa é ato de violência, pecado que agride o coração de 
Deus, o criador da vida” , ressalta dom Severino.
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Já o bispo de Joinville (SC), dom Francisco Carlos Bach, escreveu: “Em 
unidade com toda a Igreja, por fidelidade a Jesus Cristo, conclamo a todas as 
pessoas de boa vontade, a unirem-se na oração e na promoção de atividades em 
prol do respeito à dignidade de todo ser humano, desde a sua concepção. Ao 
mesmo tempo, deve-se reconhecer a dignidade das mulheres, principalmente 
daquelas mais vulneráveis. Porém, a exemplo do que já  afirmaram os bispos do 
Brasil, em 11 de abril de 2017, o aborto jamais poderá ser considerado um direito 
de uma mulher ou de um homem, sobre a vida do nascituro”.

O bispo de Chapecó, dom Odelir José Magri, manifestou em nota que o direi
to à vida é o mais fundamental dos direitos e, por isso, mais do que qualquer outro, 
deve ser protegido e promovido. “Ele é um direito intrínseco à condição humana 
e não uma concessão do Estado. Os Poderes da República têm obrigação de 
garanti-lo e defendê-lo” .

Indo para região Norte do país, assim como toda a Igreja católica, a arquidio
cese de Manaus manifestou por meio de nota sua luta pela vida e posição contra a 
legalização da prática do aborto. O Arcebispo dom Sérgio Eduardo Castriani: 
“roga a todos os católicos que se ergam em defesa da vida, seja privadamente em 
orações, seja fazendo ouvir suas vozes através de manifestações públicas de modo 
a evitar que o mal do aborto venha ser permitido em terras brasileiras” .

A diocese de Bragança Paulista (SP) também fez seu manifesto. Dom Sérgio 
Aparecido Colombo, esclarece em nota que a vida é Dom de Deus e preservá-la é 
a nossa vocação primeira. “Julgamos que o que está em questão é a saúde pública 
deteriorada e sem a atenção que lhe é devida. O que está em jogo é a vida das 
mulheres e de tantas outras pessoas em situação vulnerável, que não tem onde 
recorrer quando se trata do sofrimento e da doença. Portanto, uma questão de polí
tica pública que muitos daqueles que nos representam não se dispõem a cuidar e, 
muito aquém do nosso povo pobre e a margem do essencial para viver dignamen
te, diz o bispo.

Assim como a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB 
que reafirmou em nota a posição firme e clara da Igreja “em defesa da integralida- 
de, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a 
morte natural” , condenando, “assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam 
legalizar o aborto no Brasil” . Afirmação emitida pela presidência da CNBB na 
Nota Oficial “Pela vida, contra o aborto” , publicada em 11 de abril de 2017.

Outros regionais, arquidioceses, dioceses também estão publicando notas 
com posição contrária à proposta da ADPF 442 sobre a descriminalização do 
aborto até a 12a semana de gestação.

A Audiência Pública será realizada na sala de sessões da Primeira Turma do 
STF, Anexo П-В, dias 3 e 6 de agosto, das 8h40 às 12h50 e das 14h30 às 18h50. 
A CNBB apresentará sua posição, nesta audiência, no dia 6 de agosto, às 9hl0 , 
representada pelo bispo de Rio Grande (RS), dom Ricardo Hoerpers, que mestre 
e doutor em Bioética e Teologia Moral na Academia Alfonsiana, em Roma e pelo 
padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da diocese de Osasco (SP).

A BERTO

Contra a cultura de morte! Sim à Vida!
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Батько та три сини
Українська народна казка Подніпров'я (Наддніпрянщини)

Жив собі батько і мав трьох синів. Коли постарів, зібрав коло себе всіх 
трьох синів і каже:

—  Сини мої, дожив я до старості, недовго мені лишилось жити на цьому 
світі. Вас троє, і всіх трьох люблю однаково. Хто буде хазяйнувати після моєї 
смерті, не знаю. Тож ідіть у світи. Хто принесе найкращий подарунок, той і 
буде старшим між вами. І він вирішуватиме, кому що дістанеться.

Розійшлися сини. Кожен думав, що знайде найкраще. І стане хазяїном 
батькового добра. Перший син довго ходив лісом і не знав, що ж йому 
робити. Почало вечоріти, а він все шукав-шукав. Втомився, зголоднів та й сів 
відпочити на пеньок під високим, старим дубом. Витяг з торби шматок хліба 
та й став його жувати.

Коли це на дерево прилітає пташка і починає заливатися веселою, 
дзвінкою піснею. І тут прийшла йому у  голову думка: «А що, як впіймати її, і 
батько порадіє, послухавши її». Так і зробив. Заманив хлібом соловейка, та й 
спіймав. Приходить додому, зустрічає на порозі його тато. Показав син свій 
подарунок, батько розсердився і випустив пташину на волю. Посадив сина 
біля себе та й каже:

—  Хіба можеш ти із зв'язаними руками щось робити? Отак і соловей. 
Нехай літає, нехай співає і веселить світ. Його призначення це не бути 
в'язнем, але свобідно жити в лісі. Там його щастя.

Другий син довго думав, що ж подарувати батькові. Довго ходив від села 
до села, від міста до міста. І одного разу натрапив на базар. Він був такий 
великий, що хлопець аж дивувався. Довго ходив між рядами. Аж ось 
побачив багато людей. Протиснувся всередину і побачив коня з довгою аж 
до землі гривою і таким же хвостом. Ноги були стрункі та довгі. Тонка шия 
вигиналася дугою. Кожен хотів би його мати у себе. Але купець (хазяїн) не 
поступався в ціні. Занадто гарний був. Діждався юнак ночі. Підкрався до 
коня і вкрав його, коли господар міцно заснув. _

Приводить коня додому, показує батькові. Йому сподобався подарунок. 
Та не думав юнак, що погані чутки, як і хороші, дуже швидко біжать по землі. 
Дійшла чутка і до батька. По опису він зрозумів, що це той самий кінь, якого 
шукав купець. Розсердився батько на сина і сказав:

—  Чи цього я тебе, сину, вчив? Візьми, віддай коня господареві, 
признайся до вини й постанови ніколи-ніколи такого не чинити!

Зрозумів син, що вчинив неправильно. Покаявся і зробив це, що велів 
батько, віддав коня властителеві.

Тим часом блукав менший у пошуках подарунку і нічого не потрапляло 
йому на очі. Ходив-ходив і ніяк не міг знайти подарунку гідного його батька. 
До чого не придивиться, не те, все здається незначним для старенького 
батька, не вартим уваги. «Бачу, не знайду я нічого, що потішило б серце мого 
батька, —  подумав наймолодший син, —  мушу повертатися додому ні з чим. 
А  спадок хай буде старшим братам. Мені, крім батькової любові, нічого не 
треба».

Приходить наймолодший син додому, заходить в хату. За столом сидить 
батько задуманий і цікавий чим похвалиться третій син. Приступив 
наймолодший до батька і каже:

— Тату, нічого я не приніс. Обходив весь білий світу пошуках подарунку. 
Але дарма! Нічого не знайшов, що би могло потішити тебе в старості. Приніс 
я вам тільки своє серце, яке вас любить, більше всього на світі добра. Спадок 
віддайте моїм братам.

—  Мій любий сину! Саме тобі належатиме спадщина, —  тільки й встиг 
проговорити батько й помер.

І тільки тоді зрозуміли старші брати, що найцінніший подарунок для 
батька — їхня синівська любов.

Засмійся

П и ш е  Ю з ь о  Ш и л о
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Дорогі аміїи!

Нині дещо майс cépio. Де виз инь квандо людина пише може й дурниці, 
бо сеґідаминти фалта асунто собре койзас cépiac, а  асунто собре койзас 
бобас ном фалта, є ате демайс. Нині собре о сблебре амор так бадаладо на 
тєлевізом, на радіо, нос кантос і всюди. Є багато що вогорити про амор. 
Нині буду вогорити собре амор до ґовирно супроти народу. Собре амор 
вогориться аж демайс, так, що навіть людина не хоче слухати коли 
дивиться як той амор практикується инь муйтос казос а прінсіпалминти но 
ґовирно. Дам ум езимпло: ном файз муйтос діяс у  Сан Пауло тєлевізом 
показувала як тисячі деземпреґадос, побрес деякі дескалсос, було зимно, а 
багатьох були лише в камізеті, від півночі стояли на філа пра консегір 
роботу, а  но мизмо дія там в Бразіліі депутадос голосували ауминто до сиу 
саларіо пра трінта і ойто міл реайс, фора всіх інших бенефісіос, так що 
кожний депутадо в Бразіліі коштує синь міл реайс пор миз, а на рік більше 
ніж один мільом реайс, в тому часі коли нарід днями й ночами вистоює на 
філа пра консегір якийсь емприґо щоб дати їсти пра фамілія. Іссо сігніфіка 
амор дос депутадос і ди тодо ґовирно пило сиу керідо пово...

Чуємо атб демайс про амор в піснях, амор в новелах, амор акі, амор апі, 
амор лі, амор всюди, де треба й де не треба. Амор де бока пра фора, а так 
часто правдивого амор не видно на віда. Який то амор видерати від 
голодного улгімо педасо де пом пра ном сабир що з тими вкрадженими 
мільйонами робити, бо так багато накопичуют, що навіть сіневлізут у 
писок, щоб сізадавити ними.

На Риди Ґлобо є програма “Ки Бразіл ки иу керо” і люди де тодос 
естадос вогорат жи ном керинь ум Бразіл корупто, вогорат собре 
ладроейрас синь фінь, за те, що бідних карают а багачам ніц не роблят, 
люди на тій програмі вогорят собре іссо жи но ґовирно забагато ваґабундів, 
які тільки накопичуют гроші і диспойс не знают що з ними робити, а но 
мизмо тимпо мільйони бідаків мерзнут, голодуют, марніют, плачут... а о 
піор жи коли нрийдут елейсони, то вони вотуют на тих ваґабундів і 
дармоїдів. Репортер коли слухав нещодавно ті нарікання бідаків які казали 
жи треба справедпивости но Бразіл, сказав таке: Восийс побрес можете самі 
змінити ту сітуасом. Ecrá нас восас маос пра мельорар тода еса бадерна. От 
коли будут елейсони не давайте вотос пра нінґинь, не голосуйте на нікого 
пра мострар ки о Бразіл ном é исси ки нойс киримо. Як би всі так зробили, 
то була би найліпша револусом яка допомогла би показати ки но Бразіл ном 
тинь амор пило пово, а є амор пило дінєйро роубадо і ки о Бразіл кастіґа о 
побре за якусь дурницю, а  протеже багачів за величезні крімес А пра ки о 
в ото сезя нуло, то сімплесминти потиснути на нумеро 000 або 111 або щось 
подібне пра вото сир інвалідо, бо коли сіплезминти не дасьте вото пра 
нінгинь і залишити свій вото инь бранко, то він не буде інвалідо і не буде 
сірахувати. Буде рахуватися івалідо соминти коли потиснете будь який 
нумеро інвалідо пра неньум кандідато.

Люди добрі, у  наших руках є солусом на всю ту бадерну но паїз. 
Інвалідар ос вотос і коли майс да метаде буде інвалідос, то говирно мусить 
щось йнакшого думати й десідір мельорар а сітуасом. То була би 
найсильніша револусом до пово, синь ґрітос, синь бріґас, синь фоґо, синь 
еспада, а сІмплезминти анулар о вото.

Я  бідний Юзьо, ном тиньо форса пра конвідар тодос пра іссо, але пило 
минос ти, жи читаєш, можеш сідолучити до тих багатьох які вже нині 
десідідос пра анулар о сиу вото. É бом сабир жи но Бразіл вже є мовіминто 
який запрошує нарід нулувати свій вото. Ки тал якби то дало серго?! То 
була би віторія до пово.

Петрик
-  Мамо, чи оцей шматок торта не завеликий для тата? —  запитав 

Петрик.
-  Ні, це для тебе,- одказала мама.
-  Як! Чи то не замалий для мене? - здивувався Петрик.
Усе я, та я
-  Уставай, Петрику, -  будить мати першокласника, -  пора до школи 

збиратися.
-  Не хочу, ■ пхинькає Петрусь, -  усе я та я, хай сьогодні Оленка піде, 

і показав на маленьку сестричку.

Нічого не навчили
Маленький хлопчик вперше пішов до школи.
- Ну, і чого ж тебе, синку, навчили?
- Нічого не навчили, -  зітхнув першокласник. — Казали завтра знову 

прийти.

Не піду до школи
Не піду до школи! — заявив Івасик 

батькам після першого дня навчання.
-  Ні читати, ні писати я не вмію, а 

розмовляти мені не позволяють.

Ваш Юзьо Шило

- ^ COMUNICADO ~^À
Час не згасить цілком терпінь, втрат, болів 

т воєї душі, але він принесе якусь полегшу. Рана 

не зітреться цілком, але час до часу дасться 

відчута неначе ба той біль був свіжий. Треба в 

тому мати яіерпелиеість і не попадати в 

зневіру, бо свіжі й давні рана це конечна 

частина твого життя.


