От, стою при дверях і стукаю” (Од 3,20)
От, стою при дверях і стукаю: як хто почує голос мій і відчинить
двері, ввійду до нього і вечерятиму з ним і він зо мною” (Од 3,20).
Це одна з найкращих частин книги
Одкровення, де Господь говорить про
особисту й живу зустріч з тим, хто буде
мати делікатність й відчинить двері
свого серця для нього. Вечеря це
участь вже на цій землі на “вечері про
яку говорить Ісус в Євангелії від Луки;
12, 36-37: “Щасливі ті слуги, що їх він,
прийшовши, застане невсипущими!
Істинно кажу вам: Він підпережеться,
посадить їх за стіл і, приступивши
почне їм служити”.
У вище наведених словах книги
Одкровення Господь звертається до
християнської спільноти в Лаодікеї,
місто торгівлі, повне комерційних домів,
банків, визначне зі своїх виробів убрання, славне своїми лікарями й
лікарствами, які посилалися на всі сторони світу. Мешканці Лаодікеї жили у
великому добробуті, але були недбалі щодо религійних справ. Не були ні
теплі ні зимні, але засиджені в свойому релігійному житті.
Ці слова книги Одкровення мають на меті розбудити лаодікейську
спільноту від застояння. Бог її любить і тому картає: “Я, кого люблю, тих
доганюю і караю. Тож будь ревний і покайся” (Од 3,19).
Розбудитися від остиглости до духовної ревности, означає отворити
внутрішні двері своєї душі й дозволити, щоб Господь прийшов куштувати зі
своїм вірним добра обіцяні на майбутність, але які він вже наперед частинно
подає для кожного, хто бере участь в Євхаристії, де вірний отворяє двері
свого серця й дозволяє, щоб Ісус Христос увійшов в його дім.
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Missionário
EDITORIAL

“Eis que estou à porta e bato” (Ap 3.20)
“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei, e cearei com ele, e ele comigo” (Ap 3.20).
Este é um belíssimo texto do Apoca
lipse, onde se fala do encontro pessoal e
muito vivo do Senhor com aquele que
tiver a delicadeza de lhe abrir a porta do
coração. A ceia que acontece, é o antegozo, na terra, da “ceia eterna”, de que
fala o Senhor: “Bem-aventurados os
servos a quem o Senhor achar vigiando,
quando vier! Em verdade vos digo: cingir-se-á, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á” (Lc 12,36-37.
No texto do livro do Apocalipse, o
Senhor se dirige à comunidade cristã de
Laodicéia, cidade repleta de comércio e
bancos, famosa por suas fábricas de lã e
vestes, renomada por seus médicos e
colírios que eram exportados para o resto do mundo. Os laodiceanos viviam no
bem-estar, mas eram tíbios aos valores religiosos. Não eram nem quentes nem
frios, mas acomodados na sua espiritualidade.
Esta passagem quer incentivar cada pessoa que tenha um ideal, se empe
nhe por algo grande, tenha coragem de sair de si e do seu egocentrismo.
O Senhor quer tirar aquela comunidade da sua tepidez. Ele a ama e por isso
repreende: “Aqueles que eu amo, eu os repreendo e corrijo. Recobra, pois o
fervor e converte-te. (Ap 3,19).
Acordar da mornura sonolenta para a lucidez de mente, significa abrir a
porta de sua morada interior e deixar o Senhor entrar e com ele desfrutar os bens
prometidos em plenitude no futuro, mas já antecipados sob forma seminal à cada
cristão que participe da S. Eucaristia, onde ele abre as portas e deixa Jesus Cisto
entrar na morada de seu coração.
Місіонар - число 07

Стор. 2

Липень - 2016

Н а.
У

Intenções de Oração do

Santo Padre
para 2016
Щоб індіанці народи, під загрозою в їх ідентичності і існування,
були вшановані.
У зв'язку з прискореним процесом глобалізації, яка пронизує все людство, ми
живемо в культурі, зазначеної упереджень. І один із багатьох наслідків в цьому
процесі є неповагою і нікчемности індіанських народів. Вони більш є ніж 305
етнічних груп, приблизно 270 мов, присутніх в Бразилії та інших країнах.
В XXI ст., ще видно неповаги та порушення самобутності індіанцями, тому що
більшість людей мають уявлення про те, що індійці є істотою минулого, в лісі, який
живе голий і з пір'ям на голові.
Але індієць, також як і інші народи, є людина створена за образом і подобою
Божою. Має ті ж переваги, як і будь-яка інша особа, незалежно від їх мови і
культурних традицій.
В даний час, індіянин не є такий віддалений і не боїться соціальної
реальностей як раніше. Вони не наївні, проте, будучи меншістю, заслуговують на
повагу і увагу. Тому що часто індіанці вбивають, експлуатовують і переслідують.
Таким чином, виникає питання: чому це відбувається? Це є дуже просто! Країни і
соціальні умови не припускають їх етнічну безліч і повагу по відношенню до інших,
що призводить до дискримінації та насильства по відношенню до всіх людей, що
живуть в уразливому становищі.
В енцикліці Папи Франциска, Laudato Si - про опіку спільного дому - Святіший
Отець дає нам кілька питань: Що відбувається в нашому домі (Землі)? Який світ ми
будемо і діти в майбутньому? Чому Земля потребує нас? Ці питання також можуть
бути проаналізовані з індіанського точки зору, бо вони протягом багатьох століть
ставлять під сумнів все хижацтва і насильства по відношенню до Матері-Землі,
введеної в основному на Заході.
Всі покликані боротися за спільний дім, проте, більшість не дають відповіді на
виклик. Ми повинні навчитися цього з індіанцями, які є майстрами в цій ретельно
солідарності з навколишнім середовищем.
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Повинно бути природно сказати, що земля яка належиться до індійців не є
важливою тільки їм, але і для всього людства. Якщо індієць когось атакує, це
полягає в захисті приватизації землі і забезпечення тих територіїв, бо вони мають
велике значення для балансового клімату, забезпечують здорове навколишнє
середовище і дощу на землю. Аналізуючи все це, ми бачимо, що індіанці стежать
за більшу частину створення даного нам Богом, вони навіть готові, щоб дати життя,
ніж відмовитися від своєї землі.
Зникнення багатьох племен пояснюється різними формами відчуження або
постанов уряду про зникнення існуючих поселень. Доповідач ОУН з питань
корінних народів, Таулов Корпуз, таке говорить про індіанців: «Індіанські народи не
можуть бути видалені і замінені в інших землях, це не може статися без
попередньої згоди.»
Так що в цьому місяці, Святіший Отець просить нас молитися за індіанських
народів, щоб вони більше не відчували себе під загрозою. Таким чином, починаймо
самі розуміти, що немає кращої культури ніж інших, навіть більш просунутий.
Існують різні культури, і в них індійська присутня як діти Бога, гідні прав і поваги:
вони є насіння і джерела надії для всього людства.
Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ.

Para que os povos indígenas, ameaçados na sua identidade
e existência, sejam respeitados
Devido ao acelerado processo de globalização que permeia toda a humanidade
nos dia de hoje, vivemos numa cultura marcada pelo preconceito. Um dos tantos
reflexos sentidos neste processo é o do desrespeito e desvalorização dos povos indíge
nas; eles constituem mais de 305 etnias, com aproximadamente 270 idiomas, presentes
no Brasil e em outros países.
Em pleno século XXI ainda é visível o
desrespeito e a violações contra a identida
de dos povos indígenas, pois a maioria das
pessoas têm uma visão de que o indígena é
um ser do passado, na aldeia, que vive nu e
com penas na cabeça. Porém, o índio, assim
como os outros povos ou raças, é um ser
humano criado à imagem e semelhança de
Deus. O indígena possui a mesma dignidade
que qualquer outro homem, indiferente de
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suas tradições linguísticas e culturais. Atualmente, o
índio não se apresenta de forma tão distante e com
medo da realidade social predominante, como antiga
mente; eles não são Ingênuos, contudo, são uma
minoria e merecem respeito e atenção. Pois, muitas
vezes os índios são assassinados, explorados e
perseguidos. Assim, surge uma questão: porque isso
ocorre? Simples! Os países e ambientes sociais não
assumem sua pluralidade étnica e o respeito para
com o próximo, resultando na discriminação e violên
cia contra todos os povos que vivem em situação
vulnerabilidade.
Na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si - sobre o cuidado da casa comum - o
Santo Padre deixa para nós alguns questionamentos: O que está acontecendo com
nossa casa (o Planeta Terra)? Que mundo teremos nós e as crianças no futuro? Por que
a Terra precisa de nós? Essas indagações podem ser analisadas também do ponto de
vista indígena, pois, os índios, há séculos, questionam toda a depredação e violência
contra a Mãe Terra, impostas, principalmente, pelo Ocidente.
Todos somos chamados a lutar pela casa comum, no entanto, a maioria não atende
ao apelo. Deveriamos aprender isso com os índios que são mestres nessa solidariedade
cuidadosa com meio ambiente. Deveria ser natural dizer que as terras indígenas são
importantes não só para os índios, mas para toda a humanidade. E se o índio ataca, é
para defender a terra de privatizações e garantir que esses territórios sejam importantes
para o equilíbrio climático: garantia de um ambiente saudável e provisão de chuvas para
o solo. Analizando tudo isso, vemos que os índios zelam muito da criação dada a nós por
Deus, pois eles chegam a doar a vida em vez de abandonarem seu chão.
O desaparecimento de tantas tribos é explicado pelas diversas formas de alienação
ou de resoluções governamentais para que se findem aldeamentos existentes. A relatora
da ONU sobre os povos indígenas, Tauli Corpuz, assinala o seguinte sobre os indígenas:
“Os povos indígenas não devem ser tirados e recolocados em outras terras, isso não
pode acontecer sem consentimento prévio”.
Por isso, neste mês, o Santo Padre pede-nos para rezarmos pelos povos indígenas,
para que eles não mais sejam ou se sintam ameaçados. Assim, comecemos de nós
mesmos entender que não existem culturas melhores do que outras, nem mesmo mais
avançadas; existe sim, culturas diferentes e nelas o índio está presente como filho de
Deus, cidadão digno de direitos e respeito: eles são sementes e fontes de esperança
para toda humanidade.
Diac. Estefano Wonsik,OSBM
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Щоб Церква в Латинській Америці і Карібу, через свою
континентальну місію, сповіщала Євангелію енергією і
ентузіазмом.
Наслідуючи Христа, місія Церкви є євангелізувати, навіть серед
складних умовів. І це, відбувається в разі Латинської Америки і Карибів тому
що, реальністю континент для людини є складним і неоднорідним. Через це,
в 2007 році була проведена в місті Апаресіда: V Генеральна конференція
Єпископату Латинської Америки і Карибського - яка мала на меті - зберегти і
оживити віру народу Божого і їм нагадати, що вони покликані бути учнями і
місіонерами Ісуса Христа, як є зазначено в 10 пункті на Документі Апаресіди.
Латинська Америка і Карибу, бере свій хрест перед втратної гідності
людини, особливо жінок і дітей, які входять в світ наркотиків і проституції,
маючи невизначене майбутнє. Народ також страждає від нестачі робочих
місць, зневаги літніх людей і багатьох інших. У цьому контексті, Церква
докладає всіх зусиль, щоб проповідувати Євангелію, щоб запропонувати
допомогу нужденним і заохочувати гідність. Таким чином, разом з іншими
установами внесе великий вклад в практику справедливості і прав людини. Є
багато випадків переслідування, страждання і навіть мучеництво багатьох,
що живуть Євангелію радикальністю, і жертвують своє життя за Христа,
Церкви, так і для людей. Завдяки цим зусиллям, багато людей зустрінуться з
живим Христом, і наслідують такі акти любові і здачі заради Царства Божого.
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Є кілька учнів, які входять в динаміку доброго самарянина: почують
заклик Христа, щоб проповідувати Євангеліє всім, і саме через цю загадку
Святий Дух відкриває спасительні таємниці, викликаючи Церкви в цих
землях зміцнювати, і змушує всіх приєднатися як членами одного тіла - ця
місія не обмежується програмою або проектом, але розділити досвід зустрічі
з Христом і бути свідком Його від людини до людини - зазначено в 145 пункті
на Документі Апаресіди.
Завдяки цього ентузіазмом і енергією, з якою Євангеліє є оголошене в
Латиноамериканському і Карибському континентах, Церква продовжує місію
Спасителя, відкриваючи всім дверей Небесного Царства. Христос
продовжує давати Своє життя через місіонерське відношення, що Церква
надає цим народам.
Тому об’єднаймося разом Святішим Отцем в молитвах, щоб Церква в
Латинській Амереці і Каребу завжди мали цю євангелізаційну відвагу, маючи
Марію як провідницю яка показує Благословенного плоду свого лона, щоб всі
співали чудеса Господині за Його обітницею.
Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Місіонар - число 07

Стор. 7

Липень - 2016

Para que a Igreja na América Latina e Caraíbas,
através da sua missão continental, anuncie o Evangelho
com renovado vigor e entusiasmo.
Seguindo os passos de Jesus Cristo, a missão da Igreja é evangelizar
mesmo diante de realidades desafiadoras. Isso é o que acontece no caso da
América Latina e Caraíba, pois nesse continente a realidade para o ser humano
está complexa e desigual. Por causa disso, no ano de 2007 foi realizada na
cidade de Aparecida а V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e
Caribenho, que teve como propósito - conservar e alimentar a fé do povo de
Deus e recorda-los que são chamados a serem discípulos e missionários de
Jesus Cristo - conforme registra o n° 10 do Documento de Aparecida.
A América Latina e Caribe toma sua cruz diante da perca da dignidade do ser
humano, principalmente das mulheres e crianças que acabam entrando no
mundo das drogas e da prostituição, tendo um futuro incerto. O povo também
sofre com a falta de emprego, o descuido com idosos e tantos outros. Nesse
âmbito, a Igreja tem feito o máximo esforço para anunciar o Evangelho, oferecer
assistência aos necessitados e promover a dignidade. Desse modo, unida a
outras instituições tem dado grande contribuição para a prática da justiça e dos
direitos humanos. Muitos são os casos de perseguições, sofrimento e até martírio
de tantos que vivem com radicalidade o Evangelho e oferecem a vida por Cristo,
pela Igreja, e pelo povo; graças a esses esforços muitos se encontram com o
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Para Julho - 2016
INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO

Cristo Vivo e imitam tais atos de amor e entrega pela causa do Reino de Deus.
São vários os discípulos que entram na dinâmica do Bom Samaritano:
ouvem o apelo de Cristo para anunciar o Evangelho a todos; e é exatamente
através deste enigma que o Espirito Santo revela o mistério da salvação fazendo
com que a Igreja nessas terras se fortaleça e faz com que todos se unam como
membros do mesmo corpo - esta missão não se limita a um programa ou algum
projeto, mas em compartilhar a experiência do encontro com Cristo e testemunha-Lo de pessoa a pessoa - de acordo com o n° 145 do Documento de Apareci
da. Por meio desse entusiasmo e vigor com que o Evangelho é anunciado no
continente Latino Americano e Caribenho, é que a Igreja continua a obra do
Salvador abrindo a todos as portas do céu; Cristo continua doando a Sua vida
através da atitude missionária que a Igreja concede a estas nações.
Assim sendo, unamo-nos, em orações, ao Santo Padre para que a Igreja na
América Latina e no Caribe tenha sempre essa audácia evangelizadora, sendo
conscientes da tarefa de serem batizados e libertos de uma consciência isolada
para a comunicação da vida a esses povos; tendo Maria como guia que mostra o
Bendito Fruto do Seu ventre para que todos cantem as maravilhas do Senhor
conforme a Sua promessa.
Diácono Estefano Wonsik.OSBM
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Апостольство Молитви й політика
В загальному, нарід бажає і очікує того
дня коли в політиці настане любов,
справедливість і щоб політики виконували свій
уряд з любови до народу, але й також, щоб
нарід, який вибирає своїх політиків робив це не
з любови до себе але з любови до загалу.
В багатьох справах ми нарікаємо й
плачемо над тим, що самі накоїли. Щодня нові
й нові вістки про корупції які стаються в урядах,
з особами які мають в своїх руках владу. А це
сам нарід до цього спричинився. Це діло
людей виборців, це нарід вибрав собі
урядовців.
Апостольство Молитви може відіграти
важливу ролю в моралізації політики: ніякий
член Апостольства Молитви не повинен продавати свого голосу, він покликаний,
щоб свідомлювати інших, головно в своїй родині, що це проти любови до народу й
до своєї країни давати свій голос на тих, які платять за це, бо це знак, що вони
зкорумповані й негідні, щоб бути при уряді. Апостольство Молитви молиться, але й
виконує своє післаництво в своїй громаді, в спільноті й повинно усвідомлювати
інших, що брати участь в політиці це любов. Тому, хто дивиться на політику як на
користь для себе, на заплату за голос, він зовсім не виконує любови до інших, а
практикує самолюбство. Тут Апостольсьтво Молитви може виконати важливу ролю
в спільноті й це було би одне з важливих зайнят товариства працювати, щоб
запровадити мораль серед урядовців, молячись в тому намірі, щоб вони й нарід
дивилися на політику як на вияв
любови до свого народу й країни.
Важне також виконувати це
апостольство любови словом і
прикладом, старатися, щоб політика
ставала все більше чесна й корисна
для усіх й щоб була просякла
любов’ю до ближніх.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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PÁGINA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Apostolado da Oração e a política
Em geral, todo o povo quer e torce
para que na política haja amor, justiça e
para que os políticos exersam o seu
mandato com amor pela sociedade. Isso
refere-se aos que ocupam cargos
políticos, mas também a toda a sociedade
que elege seus representantes no gover
no do Estado. Tanto os que ocupam
cargos políticos como os que os elegem
como seus representantes devem ter em
vista o amor pela sociedade.
Reclamamos daquilo que muitas
vezes nós mesmos construimos. Vêem-se e ouvem-se nos noticiários de todos os dias
sempre novas revelações de corrupção e roubos cometidos pelos que governam o país.
Mas não se deve esquecer que os que estão no governo foram indicados pelo voto de
toda a sociedade, por isso, os elegeram seus representantes também são responsáveis
por tudo o que acontece no governo.
O Apostolado da Oração, como movimeto que promove a prática do amor pelo
próximo, deve exercer papel importante na moralização da política que não pode ser
vista apenas como poder de governar, mas também como um ato de amor pela socieda
de. Portanto, um membro do Apostolado da Oração jamais deveria exercer o seu direito
de voto em seu favor, mas deve conscientizar-se a si memso, seus familiares e amigos
sobre o caráter sagrado do exercício da escolha dos governantes. Não se trata de fazer
política em favor deste ou daquele candidato, mas de conscientizar que pelo voto o
cristão coloca em prática o mandamento do amor ao próximo
Um dos objetivos do Apostolado da Oração é promover o bem, a justiça e a carida
de dentro da sociedade. E um dos meios de por em prática o mandamento do amor ao
próximo é a escolha dos que vão governar o país. Trata-se de saber votar com consciêcia, com amor pela sociedade. Governar a sociedade é um exercício de amor tanto de
quem governa como de quem elege os governantes. Os que escolhem os governantes,
tornam-se cúmplices do bem ou do mal que acontece no governo. E o Apostolado da
Oração tem um papel importante na promoção do bem da sociedade, o que significa
exercer o direito de votar e o dever de governar com espírito de amor.
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANA

Na reunião além de fazer oração em grupo, deve-se falar melhor da participação
do grupo nas celebrações dominicais na nossa paróquia, igreja.

Tema da reunião: olhos para ver
O animador faz uma introdução sobre a necessidade de ver coisas também espiritu
ais como se vêem coisas materiais. Depois faz-se uma oração em grupo pedindo que
Deus abra os nossos olhos para ver e saber distinguir o bem do mal.

Leitura: Mc 8,22-26 - Sobre a cura do cego.
Alguém faz um breve comentário sobre o cego: não vê, depois vê coisas irreais
(homens como árvores) e no final recupera a visão...
Alguém lê o seguinte texto:
Um homem foi ter com o oculista muito preocupado porque não via nada de um dos
olhos.
O especialista perguntou:
- Quando nota que não pode ver?
O homem respondeu:
- Quando quero ver a Deus.
- Já percebi.
Depois de algumas análises, o prognóstico era claro. Tinha cegado o olho do
coração e apenas ficou um olho para ver coisas materiais. Depois de um breve silêncio,
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PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANA

o homem perguntou:
- Senhor doutor, este mal tem cura ou ficarei cego d em olho para sempre?
0 médico, com voz tranquilizadora, respondeu:
- Claro que tem cura. Mas tudo dependerá de você, se for fiel ao tratamento.
O homem, intrigado, voltou a perguntar:
- E que sintomas são esses?
- Pois o fato de que o senhor quer ver a Deus demonstra que o seu coração não
está cego de todo. É um sintoma que dá esperança.
- E qual é esse tratamento?
- Terá que seguir uma rigorosa dieta. O seu coração deverá desapegar-se de toda
a superficialidade consumista que oculta o rosto de Deus no seu interior, e ocupar-se
unicamente daquilo que é essencial na vida.

Reflexão - Coração transparente
O diagnóstico foi claro: tinha o coração cego, isto é, cheio de coisas que lhe oculta
vam o rosto de Deus. Felizmente, havia nele ainda o desejo de ver Deus, o que é bom
sintoma de cura.
Quando as pessoas enchem o seu coração com ouro e prata, ao olhar para ele não
vêem o rosto de Deus. Vêem apenas espalhado o seu rosto que busca na vida apenas
espalhado o seu rosto que podemos servir a Deus e ao dinheiro. Deus é o essencial na
vida.
Que para nós tudo seja acidental e passageiro e só Deus seja capaz de responder
à nossa ânsia de infinito e de vida feliz em plenitude.

Preces
Num só coração e numa só alma, oremos com toda a confiança dizendo:
R: (Господи Помилуй!)
1. Pelos que vivem como que cegos, porque não se vêem, a si próprios como
buscadores de Deus, oremos.
2. Pelos que vivem como que cegos, porque não vêem nos outros pessoas a amar
e a servir, oremos.
3. Pelos que vivem como que cegos, porque não vêem o mundo como uma casa
comum a tornar melhor, oremos.
4. Pelos que vivem como que cegos, porque não vêem criação como obra de Deus
Criador a respeitar, oremos.
Pai Nosso...
Depois das preces pode-se falar sobre problemas concretos da comunidade....
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Responda se quiser
Dois amigos conversavam seguidamente sobre a religião, discutiam,
cada um firme nas suas convicções e, por sinal, eram muito sinceros e não
fanáticos. Um deles, Jorge, era de convicção que se deve orar apenas a
Jesus Cristo, ou ainda a Deus e nunca aos santos e nem a Maria, Mãe de
Jesus, pois somente Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os
homens. Criticava os que rezam o terço, que recorrem a Maria Santíssima
ou que invocam a proteção dos santos. Era convicto na sua religião,
embora sua família discordasse das suas crenças. Enquanto seu amigo
Mário, tinha grande devoção a Maria Santíssima e aos santos, carregava
consigo o terço e santinhos de Maria e de seu santo protetor no parabriza
do carro. Ninguém convertia ninguém nessas discusões, cada um ficava na
sua, sem abalar a amizade entre os dois.
Aconteceu que certa vez que Mário foi visitar seu amigo. Ao chegar na
casa de Jorge, Mário, na porta, foi dar com um cachorrinho de estimação
de Jorge. Ele fez pouco caso do cachorrinho e enchutou-o com um coice,
chamando-o de vagabundinho. Jorge ficou irritado, chamou o cachorrinho
e o acolheu junto de si, tentando acalmá-lo. Mário, sem fazer caso disso,
ainda tocou para fora da casa o gato que estava ali na porta, dizedo que ele
veio visitar seu amigo Jorge, o dono da casa e não cachorros e gatos.
Ao entrar na casa, cumprimentou seu amigo e sentou-se para começar
a conversa. Ali do lado estava a mãe de Jorge preparando a janta, mas
Mário nem sequer olhou para ela e não a cumprimentou apesar de ela tiver
parado com o trabalho esperando que o amigo de seu filho a cumprimen
tasse. Mas nada disso aconteceu. Havia também os filhos de Jorge que ao
ver Mario chegar, ficaram atentos para cumprimentá-lo, mas Mário nem
sequer olhou para eles e dirigiu-se diretamente apenas a Jorge, como se
não tivesse ninguém dentro daquela casa, apenas seu amigo dono da casa.
Toda família ficou desprezada, apenas Jorge era importante para o visitan
te. Chegavam na casa empregados e funcionários do dono, mas Mário os
ignorava completamente, dirigindo-se apenas na conversa para Jorge.
Criou-se um clima pesado, Jorge ficou descontentíssimo, ninguém daquela
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família e nem os empregados compreendiam o que se passa com o amigo
do dono da casa. Reinava um estranho silêncio na casa, apenas Mário
conversava e Jorge respondia às perguntas do amigo nervosamente,
enquanto na casa eram cochichos e sinas de desaprovação do que o amigo
de seu amo fazia nesta visita.
A visita naquele clima não durou muito e nem podia durar tempo. Ao
se despedir, Mário elogiou o dono da casa, a beleza de propriedade, o bom
gosto de tudo o que se encontrava dentro da sala. E parabenizou Jorge por
tudo isso. Nisso, Jorge falou:
- Meu bom amigo Mário, tudo o que você está vendo é meu mas não
somente meu. É da minha esposa, e dos meus filhos e também grande parte
dos méritos de tudo o que voce vê na propriedade e dentro desta casa é
mérito de meus empregados e camaradas. Você, está enganado em atribuir
tudo a mim, e, desculpe, voce não se comportou devidamente com minha
esposa e meus filhos, ignorando-os completamente, não se deu atenção aos
meus emrpegados, desprezou ate o cachoninho e o gato nosso. Acho que
grande parte, talvez a maior de tudo o que tenho é devido a minha esposa
e mãe de meus filhos, muitos méritos tem meus filhos e meus empregados.
Apesar de ser dono, devo atribuir tudo o que possuo na minha casa a todos
eles, que devem ser considerados e tratados com respeito. Quem me
respeita, respeita a minha pessoa, respeita a minha propriedade, a minha
família. Eu sou o dono, mas tenho amigos, tenho família e compartilho
tudo o que tenho com eles...
Mário ouviu atentamente tudo o que seu amigo disse e depois aprovei
tou para dizer o que queria com tal atitude:
- Jorge, amigo, já de tempo andamos discutindo sobre Jesus, Maria e
santos. Para você existe somente Jesus Cristo e nada valem nem Maria
nem os santos, amigos de Jesus Cristo. Se Maria é a mãe de Jesus, deve ser
respeitada como qualquer mãe, respeitando a mãe, respeita-se o filho. Se
os santos são amigos de Jesus, seus irmãos, por que deveriamos ingorá-los
por completo, como se não pertencessem à família de Jesus. O mesmo
quanto aos serventes, funcionáiros e até o gato e o cahorrinho. Eu fiz isso
de propósito para ver se você é capaz de refletir sobre a tua atitude de ignoМісіонар - число 07
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rar Maria e os santos
nas tuas devoções,
nas, digamos, tuas
visitas que você faz a
Jesus. Sim, orar a
Jesus é a mesma coisa
que visitá-lo no céu,
onde existe não apenas
Jesus, mas sua Mãe e
seus santos.
Mário, no final,
despediu-se de toda a família, pediu desculpas e explicou qual era o objeti
vo de toda essa atitude que tomou nesta visita. E este simples argumento
se não convenceu Jorge, pelo menos o fez pensar, porque daquele dia ele
não quis insistir no seu ponto de vista e até começou a se interessar com o
que era o terço, o que significavam imagens de santos, etc. Os dois conti
nuaram a ser amigos, prova que Mário foi bem intencionado, fez isso não
para ofender seu amigo Jorge, mas para colocar na sua cabeça que Jesus,
sim é Deus, mas no céu existe a sua Mãe Maria e irmãos e irmãs de Jesus
e todos devem ser respeitados e todos tem poder de interceder por nós
diante de Deus e por isso podemos recorrer a eles nas nossas orações e
venerá-lo, não adorá-los, porque se adora somente a Deus, e sim venerá-los.

Questões para discutir na reunião
1. Qual é a vossa opinião sobre a atitude de Mário?
2. O que significa adorar e venerar?
3. Por que veneramos e não adoramos Maria Mãe de Deus e os
Santos?
4. Adoração é devida apenas a Quem?
5. Ao visitar uma família, seria justo saudar e conversar apenas com o
dono da casa? Assim, seria justo rezar apenas a Jesus Cristo e se esquecer
da sua mãe e de seus santos?
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Св. Антоній П ечерський: 10 липень
Антоній Печерський (982 — 1073) — святий так Католицької як і
Православної Церкви, бо в тому часі Українська Русь ще нічого не
знала про розкол Церкви. Засновник Києво-Печерського монастиря і
будівничий Свято-Успенського Собору. Він зреорганізував києво-руські монастирі на засадах суворих чернечих традицій афонської
гори. Аскетичне життя Антонія було прикладом і зразком для князів і
простолюдний.
З а молодих літ, прагнучи душевного спокою, юнак викопав
печеру, де молився на самоті. Невдовзі вирушив на гору Афон, що
уславилась як осередок чернечого життя. Там жили подвижники духу,
постом і молитвою досягаючи внутрішньої гармонії. Обійшовши чи не
всі афонські монастирі, в одному з них прийняв постриг ченця. З а час
свого подвижництва на Афоні він заслужив повагу серед ченців.
У 1013 році Антоній повернувся до Києва. Відвідавши чернечі
обителі, він не вподобав собі жодної і оселився в окремій печері в селі
Берестовому, у передмісті Києва. Після смерті князя Володимира
Великого, коли почалася боротьба за владу, Антоній покидає свою
обитель і знову мандрує на Афон. Повернувшись лише після
утвердження на престолі Ярослава Мудрого та обрання
митрополитом першого з місцевих ченців Іларіона, він знову оселився
в печері. Носив грубу «власяницю», харчувався тільки рослинною
їжею, навіть у дозволені дні утримувався від вживання м ’яса. Про
ченця-аскета пішла слава Києвом і всією Руською землею. До
Антонія сходяться подвижники та учні, молитвами і постом
досягаючи релігійно-моральної досконалості.
Тому, що до нього почало приходити багато відвідувачів,
бажаючи самотності, Антоній перебрався на сусідню гору і викопав
собі нову печеру. З часом поруч оселилися нові аскети, їх кількість
зростала. На прохання Антонія князь Ізяслав віддав монастиреві гору
над печерами і тут було споруджено дерев’яну церкву і монастир.
Монастир став жити за єдиними правилами і статутом, перейнятими з
афонських обителей. Так заснувався Києво-Печерський монастир.
Антоній брав активну участь у політичному ж итті і свого часу
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Заступник, на липень
С в. А н т о н ій ІДечіерський
підтримував князя Святослава в його боротьбі за князівський престол
із князем Ізяславом. _ через політичне переслідування, Антоній
перебирається до Чернігова, де розпочав будівництво ще одного
печерного монастиря. У Чернігові він жив недовго, повернувся до
Києва й останні роки провів у створеному ним Печерському
монастирі, де 1073 року розпочав будівництво собору Успіння
Пресвятої Богородиці. Помер на 90-му році життя.

Santo Antônio Pederskiy - 1 0 de julho
Antônio, que antes se chamava Antipas, nasceu na Ucrânia no ano de
983. Pecierskij, na realidade, não é o seu sobrenome, mas sim um apelido
e tem um significado: “da gruta” . Trata-se de uma referência à cela, esca
vada por ele mesmo, no vale do rio Dnipro, próximo a Kiev, que deu
origem à vida monástica ucraniana.
Antônio “da gruta” , desde a f:
■
' j ' Santo Antônio Percierskij
adolescência, sempre buscou a
solidão das cavernas, típicas de
sua região, para suas orações )
contemplativas. Depois viveu,
até os quarenta e cinco anos de
idade, peregrinando solitário
pelos inúmeros mosteiros do
monte Athos, na Grécia. Os
registros indicam que ele perma
neceu alguns anos no mosteiro
de Esphigmenon, quando deci
diu continuar a vida de penitên
cia e oração na sua pátria. Foi
assim que escavou a primeira
gruta em Kiev.
Logo
surgiram
muitos
983/1073 - 10/Jul

ткв&ящ
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Santo do Mês
San to A n tôn io P eciersk ij - xo de ju lh o
seguidores, e curiosos, que se sentiam atraídos pelos ensinamentos e pela
fama de santidade daquele homem de oração e penitência. Todos queriam
aprender com o monge sábio e justo, que nunca se mostrava irritado. Era
um homem manso e silencioso, pleno de misericórdia com todos. Essa sua
personalidade foi muito bem retratada pelo fiel discípulo Nestor, ao escre
ver “Histórias dos tempos passados” .
Contudo Antônio insistia em viver solitário, enquanto os seus seguido
res formavam uma comunidade. Com sua permissão, foram construindo
várias celas pela região e, depois, uma primeira igreja. Assim, em 1051,
surgiu o “Mosteiro das Grutas” , cuja arquitetura foi projetada integrando
as grutas escavadas por esses monges primitivos.
Esse mosteiro se tomou um dos centros religiosos mais importantes de
toda a Ucrânia e Rússia. A sua comunidade se tomou famosa pela carida
de, instrução, prestígio cultural e pelo esplendor da liturgia ortodoxa cristã.
Além das belas igrejas que iam surgindo, consideradas verdadeiras obras
de arte da arquitetura eslava. Antônio não desejava dirigir todo esse movi
mento, mas tinha noção exata do que ocorria. Por isso manteve-se como o
exemplo da comunidade e a direção ele confiou ao seu discípulo Teodósio,
que sedimentou e estabeleceu as regras da vida monástica.
Por perseguição política, Antônio foi obrigado a abandonar Kiev em
1055. Foi refugiar-se próximo a Cemigov, onde criou um outro mosteiro,
conservando as regras de vida do anterior, imprimindo a sua marca pelo
exemplo na oração, penitência e caridade. Mas no mosteiro de Kiev,
haviam permanecido alguns religiosos, guiados pelo discípulo Teodósio,
que é considerado cofundador do mosteiro. Por isso Antônio conseguiu
retomar clandestinamente e lá permaneceu recluso até a sua morte, no dia
10 de julho de 1073.
Do Mosteiro da Gruta de Kiev original restou uma parte não muito
grande, pois nos anos de 1299 e 1316 foi quase destruído pelas invasões
dos tártaros. E m l926, foi fechado pelo regime comunista. Só em 1988 ele
foi reaberto definitivamente. Hoje, ele faz parte do patrimônio da humani
dade, como um monumento tombado e conservado pela Unesco.
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Mil palavras não valem mais que um exemplo
Julia Regina Bordun Bertoldi
Educar filhos, nos dias de hoje, tornou-se
uma tarefa desafiadora. Porém, se a família
oferecer um ambiente de proteção, afeto,
respeito, diálogo, bons exemplos e espirituali
dade, maiores são as chances de criarmos
filhos independentes, íntegros e felizes.
Quanto maior o vínculo com eles, maior a
chance de intervir na educação. Não pode
mos esquecer que a família é a célula da socie
dade, é nela que se ensina o amor, o respeito, os valores morais, as
responsabilidades, a solidariedade e a espiritualidade. O diálogo ainda é
o melhor caminho para a educação e o bom convívio. É muito importan
te que a família tenha uma base emocional saudável, pois os filhos
reagem à maneira da família funcionar, ou seja, se há pais estressados,
os filhos tendem a ser irritados; se há pais agressivos, os filhos têm
tendência a comportamentos agressivos; pais amorosos, filhos tranqui
los. Os filhos são reflexos das ações dos pais. Vale aqui uma frase clichê:
"Um exemplo vale mais que mil palavras".

A Casa dos Mil Espelhos (Folclore Japonês)
Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar
conhecido como a casa dos mil espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho
soube desse lugar e decidiu visitá-lo. Chegando lá, saltou feliz escada
acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com as
orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente
quanto podia.
Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e
felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente
quanto à dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil
enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou:"Que lugar maravilho
so! Voltarei sempre, um montão de vezes".
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Nesse mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho, que não era tão
feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as
escadas e olhou através da porta. Quando viu mil olhares hostis de cães
que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes. Ele ficou
horrorizado ao ver mil cães rosnando e mostrando os dentes para ele
também. Quando saiu, pensou: "Que lugar horrível, nunca mais volto
aqui".
Que tipo de reflexo nossos filhos estão vendo quando chegam em
casa?

DINÂMICA
VARINHAS QUE NÃO QUEBRAM
OBJETIVOS
União do grupo, união da família, um único membro da família não
é forte o suficiente para manter a família, mas a família unida se torna
forte para enfrentar os problemas.
MATERIAL
Um feixe de 16 varinhas (pode-se usar palitos de espetinho)
PROCEDIMENTO
Pedir que um dos participantes pegue uma das varinhas e a quebre
(isso o fará com facilidade).
Pedir a outro membro que outro membro do grupo quebre cinco
varinhas juntas num só feixe (será um pouco mais difícil).
Pedir que outro participante, quebre as varinhas que restaram, se
não conseguir, poderá chamar outra pessoa para ajudá-lo.
Pedir que todos os participantes falem sobre o que observaram e
concluíram.
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Como ensinar as crianças a rezar?
Hoje em dia muitas famílias já não oram mais juntas, e sempre surge a
dúvida: quem deve ensinar as crianças a rezar? A família ou o catequista?
A criança precisa conhecer os elementos básicos da Fé em seus primeiros
anos de vida, e nada melhor do que os pais, que são as pessoas mais próximas
neste tempo para ensinar. Aquilo que se aprende no início da vida, nunca se
esquece.
O primeiro passo é orar com a criança, um verso simples e curto, para que se
desperte o desejo de rezar. Um exemplo fácil e muito utilizado é a música “Mãezinha do Céu”:

Mãezinha do céu, eu não sei rezar
Eu só sei dizer quero te amar
Azul é seu manto, branco é seu véu
Mãezinha eu quero te ver lá no céu.
Mãezinha do céu, mãe do puro amor
Jesus é seu filho
Eu também o sou.
Mãezinha do céu vou te consagrar
A minha inocência, guarda-a sem cessar
Azul é teu manto, branco é seu véu
Mãezinha eu quero te ver lá no céu.
É importante ter cuidado com o que se deixa entrar em casa, como revistas e
livros com conteúdos impróprios, alguns programas de televisão, músicas, etc.
Não é difícil encontrar produtos, infantis inclusive, que podem auxiliar na evangelização das crianças ainda em seus primeiros passos, como Bíblia infantil,
rosário para crianças, D V D 's com desenhos bíblicos, programas de TV e músicas
católicas, imagens de santos como criança, e diversos produtos que podem apro
ximar a criança da Igreja.
O exemplo sempre será melhor forma de ensinar, a criança geralmente imita
o pai e a mãe, portanto a oração diária, algumas músicas, o sinal da cruz, ir à
M issa aos domingos fará com que a criança aprenda rapidamente e essa experiên
cia ficará gravada como algo bom, uma rotina da vida familiar.
Deve-se lembrar que ensinar é diferente de obrigar. O fato de ser obrigado a
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Р ік М и л о сер д я з П р е ч и сто го Д ів о ю М а р іє ю
fazer algo naturalmente gera um desconforto. A criança forçada a orar pode se
revoltar contra a Igreja e não ter interesse nenhum em se aprofundar nos ensina
mentos de Deus. No tempo dela, ela terá vontade de conhecer e aprender as
orações e de acompanhar a família à Missa.
O catequista ensina o essencial da Fé, e é importante sua participação na vida
da criança durante o catecismo. O Papa João Paulo II disse: “A catequese é uma

educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende espe
cialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e
sistemática, com fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã”.
Além de passar as regras e a doutrina, o catequista tem a missão de promover
o encontro pessoal do catequizando com Jesus. Para isso, a criança precisa ter o
desejo de Deus, a vontade de estar próxima a Igreja e participar do catecismo. A
missão de despertar esse desejo, de iniciar essa aproximação é da família, princi
palmente dos pais. Como é sua participação nos grupos da comunidade? Quando
participa da Santa Missa? Quais são os momentos de oração em família? Quais
músicas costuma ouvir? Essas respostas o ajudarão a avaliar sua contribuição na
evangelização de seus filhos.
“Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais,

porque o Reino dos céus épara aqueles que se lhes assemelham.”
(São Mateus 19,14).
Por Mensageiro via Aleteia
noticiascatolicas .com.br/
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t Basílio Chodoma
* 01/01/1973 + 14/03/2016
Filho de Pedro Chodoma e Maria Dzioba Chodoma os
pais em Memória.
Tivemos um grande Líder na fam ília... Irmão, am igo,
conselheiro e um grande mentor para todos nós... esposa,
Maria M elnik Chodoma seu filho, Alexandre Basílio
Chodoma irmãos e fam iliares, todos temos orgulho de sermos fam ília deste grande
homem. Agora entregamos BASÍLIO para DEU S. Ele tem grande propósito para cada um
de nós, que não sabemos exatamente qual é esse propósito m as, tem os certeza que um dia,
na eternidade nos encontraremos novamente, mas com uma diferença, sem lágrimas, sem
tristeza, sem sofrimento.
Todos nós, esposa Maria, filho Alexandre, irmãos Chodoma e M elnik agradecemos
a todos os amigos e familiares pelas condolências e orações prestadas ao nosso querido
B asílio. Jamais esqueceremos os abraços e as palavras de consolação, coragem e força
que recebemos dos nossos familiares e amigos neste dia, onde tivem os um momento de
oração, de meditação sobre o verdadeiro valor da vida. A TODOS A NOSSA GRATI
DÃO.
A nossa gratidão; aos Padres: Pe. Paulo Serbai, Pe. Eufren Krefer, Pe. Teófilo
M elech, Pe. Antonio Zubek, pela assistência na hora mais difícil. Para as Catequistas do
Sagrado Coração de Jesus que, com sua presença e orações nos confortaram na grande
dor. As irmãs do C olégio Imaculada Virgem Maria pela presença e orações. Enfim
agradecemos a todos os amigos e povo em geral que se fez presente neste momento de
tanta dor o nosso muito obrigado.
BASÍLIO, quando amamos alguém e vamos dar um presente queremos o mais
bonito o mais caro, o melhor presente. Se vamos dar uma flor, escolhem os a mais perfu
mada e a mais bonita. Temos certeza que D eus, assim o escolheu.
Exemplo de um grande filho para seus pais, sempre fiel aos seus ensinamentos
tratando com amor e respeito zelando pelo seu bem.
Exemplo de um grande irmão, líder, conselheiro, protetor, companheiro e amigo.
Exemplo de um grande esposo e pai, sempre fiel a sua esposa e ao seu filho valorizando
os princípios da fam ília da Fé e da Igreja.
Exemplo de um grande homem para a sociedade, um grande empresário, empreen
dedor, visionário, valorizando a ética, profissionalism o e respeito. Sempre alegre, dispos
to e determinado para alcançar seus objetivos. Deixou sua marca, seu exem plo. Um
homem digno, justo, honesto, solidário. Nunca sabia dizer não para ninguém em qualquer
situação. Basílio! Deus precisa de um homem assim em Seu Reino.
Descanse em paz. Sentiremos eternas saudades! Agradecemos a todos pelas condo
lências e pelas orações!
Ana Dzioba
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