
Реддкційне
Церква -  видимий зв’язок людей з Богом
Стрічалися колись і стрічаються нині люди християни, які 

визнають Ісуса Христа як Спасителя, але приватизують своє 
християнство й кажуть, що їм не треба Церкви, бо вони визнають і 
почитають Христа особисто, приватно до нього моляться, перед ним 
сповідаються, живуть Євангельськими засадами і це для них вистачає 
і Церкви для них не треба, бо без Церкви можуть служити Богові.

Така постава не є Єванельська і показує незнання чим властиво є 
християнство. Бути християнином це не тільки вірувати в Ісуса Христа 
й дбати про своє особисте спасіння, це не лише читати Святе Письмо 
й бути в прямій злуці з Богом. Бути християнином це вірувати в Бога 
так як Ісус нам це об'явив а Бог об'явлений Ісусом Христом це Бог 
"Союзу". В Старому Завіті був заключений союз між Богом і народом, 
яким провадили патріархи, а в Новому Завіті той союз запечатаний 
кров'ю Ісуса Христа і заключений між Богом і громадою тих, що 
вірують в Христа. Тому, бути християнином це бути членом народу, з 
яким Бог закючив союз, це брати участь в житті того народу.

Святе Письмо порівнює союз Божий з народом до подружжя: Бог 
хоче бути подругом дочки Сіону (Ізраїля) (Іс 54,5-7); Бог в Ісусі Христі 
став подругом Церкви (див. Єф 5,25-30); 2 Кор 11,2). Йдеться, отже
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Рєдлкційнє

про заключення пакту, угоди любови між Богом і людьми.
Ісус назвав своїх учнів стадом: "Не бійся маленьке стадо"(Лк 

12,32). Заснувавши Церкву, настановив Петра її головою (Лк 22,31), 
говорить про одність між своїми учнями, про "царство" і т. д. А 
царство може існувати тільки коли існує громада, організація.

Справді, можемо знайти блуди в Церкві, але це не означає, що 
вона не має вартості. Навіть найсвятіше Боже діло може мати 
недоліки вчинені людьми, але це не означає, що це діло не є Боже.

Належати до Церкви -  це необхідна вимога християнського 
життя, яке є не лише особистими визнанням Ісуса як Спасителем 
світу, але це бути членом громади тих, що спільно, як одна родина, 
визнають Ісуса. А в кожній організації є провід, є закони, права й 
обов'язки. Тим то християство це не невпорядкований збір вірних 
Христа, але це громада, сім'я, стадо, царство, організація. Іншими 
словами, це Церква якої кожий християнин є членом.

Так як в тілі не кожний член старається лиш про себе й не живе 
собі особисто, але є в постійній злуці з іншими членами, з цілим 
тілом, подібно й в християнстві, всі творять одне тіло, яке називається 
Христовою Церквою.

О. Тарскиій Залуцький, ЧСВВ
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ЄЛИчжілІ
Igreia: Aliança visível dos homens com Deus

Sempre houve, como também hoje há cristãos que privatizam sua fé 
e professam Jesus Cristo, mas são avessos à Igreja, à qual dizem não há 
necessidade de pertencer por diversos motivos, ou muitas vezes sem 
motivo algum.

Tal atitude revela o desconhecimento do que seja realmente o Cristia
nismo e a Igreja. Com efeito: ser cristão não é simplesmente crer em Deus 
e professá-lo pessoalmente, mas sim crer em Deus como Jesus Cristo O 
revelou. E Deus da Revelação Cristã é precisamente o Deus da Aliança. 
Aliança Antiga travada entre Deus e seu povo dirigido por patriarcas e 
Nova Aliança selada pelo sangue de Jesus Cristo entre Deus e o povo dos 
que Nele crêem. Por isso, ser cristão é ser membro de um povo com o 
qual Deus fez a Aliança e participar da vida desse povo. É como ser um 
bom filho da família não significa apenas reconhecer seus pais e viver 
isoladamente, mas viver em comunhão com toda a família.

A Aliança de Deus com o povo na Escritura é comparada à união nup
cial: Deus quer ser o esposo da Filha de Sião (Israel) (cf. Is 54,5-7); fazen
do-se homem em Jesus Cristo, ele é o esposo da Igreja, isto é da comuni
dade eclesial (cf. Ef 5,25-30; 2 Cor 11,2). Cada cristão é membro da Igreja
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ЄЛНхжілІ

е não vive isoladamente como os membros de um corpo vivo não vivem 
para si mesmos mas para o bem de todo o corpo.

Jesus chama o grupo de seus discípulos de "rebanho": "Não tenhais 
medo, pequeno rebanho" (Lc 12,32). Compara-os com os ramos da videi
ra que devem viver em função de toda a planta. Instituiu a sua Igreja e 
deixou Pedro como seu chefe (Lc 22,31). Tudo isto leva o cristão a se inse
rir na comunidade fundada por Cristo.

Apesar de diversos defeitos, a Igreja é uma instituição divina e o 
verdadeiro cristianismo se realiza dentro dessa instituição. Defeitos da 
Igreja em nada diminuem o seu valor, porque são de origem humana.

Pertencer à Igreja é essencial ao Cristianismo. Ser cristão não signifi
ca apenas crer em Cristo, orar em espírito, confessar seus pecados diante 
dele, ler a sua palavra, mas significa pertencer à grande família dos que 
aceitam Cristo e o seu Evangelho.

Em qualquer família ou grupo organizado existe liderança, leis, direi
tos e deveres, participação e comunhão. Portanto, o cristianismo não 
pode reduzir-se apenas à fé e oração pessoal, mas é uma família, um 
grupo, uma organização. É, portanto, uma Igreja, isto é o corpo dos que 
crêem em Cristo e seguem o seu Evangelho como um grupo organizado, 
à semelhança dos membros do corpo humano que não vivem isolada
mente cada um para si, mas em função de todo o corpo. Todos os 
cristãos, como membros do Reino de Cristo constituem a Igreja. Portanto, 
ser cristão é ser membro da Igreja e nela viver em função do Evangelho.
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Унівєрслльнє нлмірєння A. W.
ш о  c e fv n & H JÍ -

За артистів і художників наших часів, щоб вони 
винаходами й здійсненнями свого ума допомгяи всім 
людям відкрити красу створіння.

В цьому місяці, намірення для Апостольства Молитви, це досить 
вражаюче. Молитися за артистів, але для чого? Для того щоб вони 
демонстрували своїм професіоналізмом чудові твори Бога. Оскільки 
суспільство потребує священиків, монахів, юристів, вчителів і т.д., 
також важливими є фігури художників. В своєму листі до них в 1999 
р. Папа Святий Іван Павло II сказав: «Для того, щоб передати добрі 
новини, що Христос їм довірив, Церква потребує мистців». Церква 
потребує добрих музикантів, щоб прикрасити Літургію, добрих 
архітектів, щоб збудувати красиві храми, добрих акторів щоб 
продемонстрували божественну красу через свої театральні 
видовищі, Церква завжди звертається до тих професіоналів, щоб 
вони їхніми творчими здібностями, інтерпретували велич Євангелії.
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Унівєрслльнє нлмірєння д. м.
ш о  < x fm z * d >  -

Мистецтво також є засобом посіву милосердя, для тих що живуть 
в оточенні насильства, ненависті, відсутності Бога, можуть споглядати 
доброту і ніжність, що від Нього виходить. Мистецтво це шлях краси, 
і це може привести до трансцендентного, до кінцевої таємниці - до 
Бога. Ми часто не звиртаємо увагу, наскільки художників є 
прониклими в обслуговуванні Церкви, дитячих будинків, школи, 
реабілітаційних центрів, будинки для людей похилого віку. Тому 
підкреслює Папа емерит Бенедикт XVI: «Це свідок надії для всіх». 
Тому не забуваймо цих людей, які іноді проводять дні і тижні, щоб 
представити свої праці, залишаючи все , а йдуть щоб нести красу у 
світі, який, на жаль приймає все, що є спотворене і шкідливе.

Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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IntenÇÃO U lliV C R S A l do Д.О.
^ a / u o  a f o it o  -  2 0 1 7

Pelos artistas do nosso tempo, para que, através das 
obras do seu engenho, ajudem todas as pessoas a desco
brir a beleza da criação.

Neste mês a intenção para o Apostolado, é um pouco chamativa. 
Rezar pelos artistas, mas para que? Para que demonstrem com seu profis
sionalismo, as magníficas obras de Deus. Assim como a sociedade possui 
necessidade de padres, religiosos, advogados, professores, etc., também 
se faz necessária a figura do artista. O Santo Papa João Paulo II, em sua 
carta aos artistas no ano de 1999 disse: "Para transmitir a mensagem que 
Cristo lhe confiou, a Igreja tem necessidade da arte".A Igreja precisa de 
bons músicos para embelezar a liturgia, bons arquitetos para que se 
façam belos templos, bons atores que demonstrem a beleza divina atra
vés de seus espetáculos, e ela sempre tem feito apelos a estes profissio
nais, para que com suas capacidades criativas, interpretem a mensagem 
do Evangelho.



Іи+ençÃo w h ív c r s à I do Л.О.

A arte também um meio de semear a misericórdia, através dela quem 
vive cercado em meio a violência, ódio, falta de Deus, podem contemplar 
a bondade e ternura que Dele provém. A arte é o caminho da beleza, e 
esta pode levar ao transcendente, para o mistério último -  para Deus. 
Muitas vezes nem percebemos o quanto os artistas estão infiltrados nas 
obras da igreja, orfanatos, escolas, centros de recuperação, asilos, por 
isso, como afirma o Papa Emérito Bento XVI são: "anunciadores e teste
munho da esperança" para todos os homens. Não nos esqueçamos 
dessas pessoas que as vezes passam dias, semanas para poderem apre
sentar algum espetáculo, deixam tudo, e partem levando a beleza em um 
mundo que parece deixar se tomar pelo feio e desagradável.

Diác. Estefano Wonsik, OSBM
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Апосгольсгво Молитви
Місяць покликань

Місяць серпень присвячений Церквою для 
вшанування покликань: священичого, чернечого,
родинного, мирянського, щоб застановитися і молитися за 
різні покликання. Всі, але в особливший спосіб 
Апостольство Молитви запрошені, щоб в тому намірі 
жертвувати молитви й жертви свого щоденного життя.
Місяць покликань має на меті освідомити вірних, що всі є 
відповідальні за справу покликань у Церкві. Кожна неділя 
серпня присвячена для якогось покликання:

Перша Неділа -  Покликання Священичі - День Священика.
Священик діє в імені Ісуса Христа і він є Його представником перед спільнотою. 

Він пастир і духовний батько для всіх, які є під його відповідальністю. Він повиннен 
старатися бути знаком одности й старатися про зріст церковної спільноти, яка 
повинна ставати все більше активна в житті згідно з Євангелієм.

Друга Неділя - Родинне Покликання чи День Батька
В другу неділю вшановуємо день батька й день родини. Важливість родини є 

незаступна для суспільства. Родина покликана Богом бути свідком любови й 
братерства, співпрацювати в пошануванні всього Створіння. Батько родини в тому 
є незаступний. Його роль як виховника, разом з матірю, це одна з підвалин добра й 
одности родини, якої овочем це діти виховані й свідомі того що означає бути 
християнином і чесним горожанином. Батько є представником Бога пред дітьми і 
його головна місія це провадити дітей до Бога.

Трета Неділя - День Чернечого життя - День Богові посвячених осіб.
В трету неділю Церква згадує чоловіків і жінок які посвятили всеціло своє 

життя для Бога й для ближніх. Ченці служать Богові й ближнім молитвою, місіями, 
вихованням й ділами милосердя. Посвячуючи себе Богові, вони показують для сіту, 
що євангельське життя є можливе навіть серед зматеріалізованого світу. Вони є 
знаком і прикладом християнської любови й себе віддання Богові.

Четверта Неділя - Покликання Мирян -  День Мирянина.
В цю неділю вшановуємо Божий нарід -  мирян, які проживають і працюють в 

родинах і в різних земських зайняттях, вони є співпрацівниками священиків в 
катехизації, в літургії, в різних церковних відправах, службах і в місіях. Бути 
добрими мирянами це бути свідомими, що вони запрошені Богом працювати 
активно в Церкві для Божого Царства, спомагаючи всіх в дорозі до небесної 
батьківщини.

День Катехитів.
Коли місяць серпень має п'ять неділь, в останю неділю вшановується катехитів 

і катехиток. Вони виконують важливу працю в пожвавленні віри в народі 
приготовляючи дітей, молодь й старших не тільки до Святих Тайн, але взагалі до 
життя згідного зі засадами Євангелії.
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Лпосгольсгво Молитви
Apostolado da Oração e vocações

No mês de agosto a Igreja celebra as vocações: sacerdo
tal, religiosa, familiar e leiga, convidando os fiéis para a 
reflexão e a oração pelas vocações. Todos, mas de maneira 
especial o Apostolado da Oração deve oferecer orações e 
sacrifícios nessa intenção.O Mês Vocacional tem como objeti
vos conscientizar as comunidades da responsabilidade que 
elas têm no processo vocacional. Nesse mês cada domingo é 
reservado para a reflexão e celebração de uma determinada 
vocação

Primeiro Domingo -  Vocações Sacerdotais -  Dia do Padre.
O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro daquela comuni

dade. Ele é o pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Ele deve buscar 
ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade de 
forma que ela torne-se cada vez mais atuante e verdadeira na vivência do Evangelho.

Segundo Domingo -  Vocação Familiar -  Dia dos Pais.
No segundo domingo celebramos a vocação da família na pessoa do pai. A valori

zação da família é essencial para a sociedade como um todo. A família é chamada por 
Deus a ser testemunha do amor e da fraternidade, colaboradora da obra da Criação. O 
Pai na família é fundamental. Seu papel de educador, em colaboração com a mãe, é um 
dos pilares da unidade e bem estar familiar cujos frutos são filhos bem formados e 
conscientes do que significa ser cristão e cidadão. O pai é representante legítimo de 
Deus perante os filhos e é sua missão conduzi-los nos caminhos de Cristo.

Terceiro Domingo -  Vocações Religiosas -  Dia da Vida Religiosa.
No terceiro domingo, a Igreja lembra dos religiosos. Homens e mulheres que consa

graram suas vidas a Deus e ao próximo. Os religiosos estão a serviço do Povo de Deus por 
meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida consa
grada, eles demonstram que a vida Evangélica é plenamente possível de ser vivida, 
mesmo em um mundo excessivamente material e consumista. São sinais do amor de 
Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor.

Quarto Domingo -  Vocações Leigas -  Dia dos Ministérios Leigos.
Neste domingo celebramos todos os leigos que, entre família e afazeres, dedicam

-se aos trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores 
dos padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e 
nas diversas pastorais. Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a partici
par ativamente da Igreja e do Reino contribuindo para a caminhada e o crescimento 
das comunidades rumo a Pátria Celeste.

Dia do Catequista.
Nos anos em que o mês de agosto possui cinco domingos, celebra-se neste dia o 

ministério do Catequista. Os catequistas são os grandes promovedores da fé na comuni
dade preparando crianças, jovens e adultos não só para os Sacramentos, mas também 
para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo.
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CoUgRCgÀÇÃO Млкілил
Абакаші

Іван працював вже около 20 років в одній фабриці. Добрий робітник, 
сєріозний, точний, відданий праці, але ломимо тих довгих років праці, ніколи 
дирекція його не зрушила на вище становище, в міжчасі коли інші які 
нещодавно увійшли до праці, вже стали підвищені на вищі степені й їхня 
заплата збільшалася.

- Одого дня, Іван прийшов до господаря фабрики, щоб поскаржитися і 
запитатися чому він все робить те саме й не дістає підвищення на якийсь 
вищий степень в підприємстві і його платня все та сама.

- Іване, дуже добре, що ти прийшов сюди, - сказав господар. - Перед тим 
заки поговоримо, маю одне прохання до тебе. Мені потрібно овочів, шоб 
робітникам приготовити перекуску з овочів. Тут на розі вулиці є крамниця. 
Будь ласка, піди там і запитайся чи там є абакаші.

- Іван вийшов пішов виконати прохання. За кілька хвилин повернувся.
- Ну, і що, Іване? Є овочі для робітників?
- Я перепитав так як ти хотів і там є абакаші.
- А скільки коштує кожний?
- А того я не питався.
- А чи вони там мають досить, щоб вистачило всім робітникам"?
- не знаю, того також я не питався.
- А чи є там інші овочі, щоб змішати разом?
- Не знаю, не питався...
- Дуже добре, Іване, сядь на крісло й зачекай кілька хвилин.
Директор взяв за телефон і сказав закликати іншого робітника, Йосифа. Дав для

нього таке саме поручення як Іванові:
- Йосифє, мені потрібно овочів, щоб приготовити перекуску для наших 

робітників. Тут на розі вулиці продають фрукти. Піди й подивися чи там є абакаші.
За кілька хвилин Йосиф повенрувся і директор запитався:
- Ну, Йосифє, є те чого потребую?
- Є Так, вони мають абакаші скільки схочете. Мають також помаранчі, 

банани й мамони. Абакаші продають за 1,50 реала кожне, банани по 1 реалові 
кіло, мамони по 1,20 за кожний, помаранчі 20 реалів сотка. Коли б взяти 
більшу кількість, то вони дадуть на 15% знижки. Я скористав і вже замовив на 
всякий випадок. Коли скажете, що і скільки взяти, вернуся і потверджу 
замовлення, сказав Йосиф.

Директор подякував Йосифові за те й відпустив. Тепер вернувся до Івана, 
який сидів і дивився та слухав те все, і запитався в чому справа, що бажав би 
поговорити.

Іван зніяковів і сказав:
- Нічого, нічого, пане. Забудьте за все! Тепер знаю в чому справа. Я дуже
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CongRegÀÇÃO Млкілил
застояний! І відійшов...

Багато є подібних людей як Іван. Роблять тільки те, що приказане, але не 
йдуть поза те, не вміють здогадатися, що можна зробити щось більше чи то в 
дома, чи то в школі, чи то в церкві. Це люди без ініціативи, без охоти піти 
понад щоденість. Та історійка навчає, що не можемо задоволитися тільки тим, 
що мусимо зробити. Потрібно робити щось більше, не тільки виконувати 
приказане, але іти дальше. Коли бачимо когось в потребі нетреба чекати, щоб 
просив помочі, а йти відразу помагати, помолитися не лише те, що мусимо, 
піти до церкви не лише тоді коли приказано, прочитати не тільки те, що нам 
завдали, але старатися посвятити більше часу на читання, вміти відірватися 
від телевізії, коли в дома треба помогти і т. п.

Давай свою поміч де й кому потрібно, читай, співпрацюй, берися до 
добрих діл, використовуй своє життя на добро й вийди поза те до чого ти 
стилсо обов'язаний!

Abacaxis
João trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedica

do, cumpridor de suas obrigações e, por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa, 
mas nunca foi promovido, enquanto outros funcionários recém chegados em 
pouco tempo eram promovidos e seus salários aumentavam.

Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação:
— Patrão, tenho trabalhado durante estes 20 anos em sua empresa com toda 

a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há 
somente três anos, está ganhando mais do que eu. Nem bem chegou já foi promo
vido e eu sempre na mesma, sem ser promovido e sem aumento do salário, a não 
ser o pequeno aumento que o governo dá.

O patrão escutou atentamente e disse:
— João, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, tenho 

um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas 
como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma 
quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi.

João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em cinco minutos 
estava de volta.

— E aí, João?
— Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi.
— E quanto custa?
— Isso eu não perguntei, não.
— Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários?
— Também não perguntei isso, não.
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CoHgRCgAÇÃO  M a R ÍA H A
— Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi?
— Não sei, não...
— Muito bem, João. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco.
O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orien

tação que dera a João:
— Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o 

almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá até lá e verifique se eles têm 
abacaxi, por favor.

Em oito minutos o Juca voltou. E então? - indagou o patrão.
— Eles têm abacaxi, sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal; 

e se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido 
a R$1,50 cada; a banana e o mamão a R$1,00 o quilo; o melão R$ 1,20 a unidade e 
a laranja a R$ 20,00 o cento, já descascados. Mas como eu disse que a compra seria 
em grande quantidade, eles darão um desconto de 15%. Aí aproveitei e já deixei 
reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo - explicou Juca.

Agradecendo as informações, o patrão dispensou-o. Voltou-se para o João, 
que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe:

— João, o que foi mesmo que você estava me dizendo?
— Nada sério, não, patrão. Esqueça. Com licença.
E João deixou a sala recocnhecendo a verdade e decidido de esforçar-se para 

no futuro ter mais iniciativa no seu trabalho.
Tem muita gente assim. Acomodada, que não faz absolutamente nada além 

do que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham "que já 
fazem demais" e sentem-se os eternos injustiçados. Não se restrinja, não se limite 
apenas para o necessário. Amplie seus horizontes em todos os setores da tua vida, 
na família, na comunidade, na escola, e principalamente na religião, onde não se 
pode simplesmente ficar sem fazer nada e esperar por tempos melhores, mas 
precisa progredir, ler, estudar, dar valor à sua inteligência e ao seu espírito. Só 
assim você vai se destacar e ter sucesso na tua vida intelectual, familiar, comunitá
ria e religiosa. Ajude, leia, colabore, seja prestativo, pratique boas obras por inicia
tiva própria, sem esperar ser mandado!

Questões para discutir na reunião

1.0  que significa ter iniciativa?

2. Em que um membro da Congregação Mariana pode ter boas iniciativas?

3.0  que você pode fazer a mais do que o obrigatório em casa, na escola, na igreja?
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102 ENCONTRO MENSAL - MOVIMENTO EUCARISTICO JUVENIL

1. Tema: No sacramento do perdão, Jesus lava nossos pecados

2. Acolhida
Material: cartões com as palavras PENITÊNCIA, CONFISSÃO, RECONCI

LIAÇÃO e PERDÃO.

3. Objetivo do Encontro
Mostrar que Deus é um Pai que tudo perdoa porque nos ama

3. Oração inicial
Pai, dá-nos a graça de reconhecer e acolher teu coração misericordioso.

5. Partilha dos compromissos do encontro anterior
Fazer uma pequena introdução sobre a tarefa anterior, quem teve 

compromisso de procurar os padrinhos. Se há distanciamento, buscar o 
porquê.

6. A Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Lc: 15,11-32 - Parábola do Filho Pródigo

7. Aprofundamento do tema
Conversar e refletir sobre a ação do sacramento da penitência: nos 

reconcilia com Deus quando nos afastamos pelo pecado, trazendo de volta 
a graça de Deus, unindo-nos novamente a ele. Deus é o Pai que perdoa.

Pelos sacramentos do Batismo e da Crisma recebemos uma vida nova 
e somos enviados em missão para anunciar e testemunhar Jesus e seu 
Evangelho. Nem sempre, porém, somos fiéis a Jesus, e nem sempre prati
camos o que Ele ensinou. Somos imperfeitos, mesmo tendo muita vonta
de de acertar em tudo. Porque somos fracos, Deus vem em nosso auxilio, 
na pessoa de Jesus, através do Sacramento da Confissão.

O Sacramento da Confissão é mais uma prova do grande amor que 
Deus tem por nós. Quando erramos, em e por Jesus Ele nos perdoa; 
quando caímos, Ele nos oferece a sua mão, para erguer-nos; quando nos 
perdemos, ele nos aponta o caminho.

Movimento CucÀRístico |ovem
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Porque pecamos, apesar do nosso esforço em praticar o bem, é que 
Jesus deixou, para a Igreja, esse sacramento; é por meio dele que pode
mos recomeçar depois que erramos.

A Confissão é a chance que Deus, em Jesus, nos oferece de não 
permanecer no pecado; é um convite para confiar na sua bondade e 
misericórdia.

Pecar é dizer "não" ao chamado de Deus para sermos bons e fazer
mos o bem. Quando pecamos, rompemos a amizade com Deus. A palavra 
pecado quer dizer "mancha". Quem peca é como se tivesse uma roupa 
branca que a própria pessoa manchou, sujou. Então, é preciso "lavar" a 
roupa para limpá-la e deixá-la linda de novo. Fazemos isso através do 
sacramento da Confissão.

Confessar é contar os pecados ao padre, que é o representante de 
Jesus na terra. O padre fala no lugar de Jesus para você ter certeza de que 
foi perdoado, mas quem perdoa seus pecados é Jesus através do padre.

Foi na tarde do dia da Páscoa que Jesus nos deu o grande presente do 
seu perdão. Os Apóstolos estavam reunidos numa sala, com as portas 
fechadas, de repente, Jesus apareceu no meio deles, dizendo: "A PAZ 
ESTEJA CONVOSCO". Em seguida, soprou sobre eles, dando-lhes o poder 
de perdoar os pecados. "RECEBEI O ESPÍRITO SANTO. OS PECADOS QUE 
PERDOARDES, SERÃO PERDOADOS. OS PECADOS QUE NÃO PERDOARDES, 
NÃO SERÃO PERDOADOS".

Você pode pecar, se afastar de Deus e dos outros, fazendo o mal por 
meio de:

Pensamentos -  quando você julga as pessoas ou fica com coisas 
negativas, más pensamentos.

Palavras - quando suas palavras não são para o bem.
Ações -  quando você faz coisas más.
Omissões - quando você deixa de fazer o bem.

8. Dinâmica
Colocar cartões grandes em três cantos da sala, com as palavras: 

penitência, confissão, reconciliação. Explicar que penitência está relacio
nada com arrependimento, confissão com falar e reconciliação com fazer 
as pazes. Propor que ao se dizer uma das palavras em voz alta, o grupo 
corra para o local onde ela foi colocada. Avisar que quem chegar primeiro,

Movimento CncARísIico |ovem
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ganha um ponto. Separar duas pessoas do grupo para serem os avaliado
res. Ao centro colocar um cartão com a palavra perdão virado para baixo.

Depois de alternar a chamada das palavras algumas vezes, fazer um 
grande círculo e pedir aos avaliadores que digam se houve atropelos, 
empurrões, quedas. Discutir a ansiedade em chegar primeiro, as atitudes 
de respeito, pedidos de desculpas, durante o jogo. Pegar a palavra 
perdão, e falar de sua importância até nos atos corriqueiros.

9. Atividade para fixação do Tema trabalhado
V Por que você acha que o filho mais novo voltou?
V Qual sua opinião sobre as atitudes do pai e do filho mais velho?

10. Compromissos ou tarefas para a semana
Relembrar uma atitude sua que ofendeu a alguém. Procurar a pessoa 

e desculpar-se.

11. Oração final
Em atitude de humildade, refletir sobre os atos impensados do dia a 

dia e fazer preces espontâneas, combinando uma resposta comum. Em 
seguida todos recitam a Oração do Perdão.

Senhor Jesus, sei que hoje eu fiz coisas que te desagradaram. Perdão. 
Não é de minha intenção desviar-me do caminho que Tu planejaste para 
mim. Confesso que pequei, e venho a Ti hoje pedir Teu perdão e Tua mise
ricórdia infinita. Mais que isso, venho pedir a Ti forças e discernimento, 
para que amanhã eu não volte a cometer os mesmos erros, cair nos 
mesmos buracos. Sou pecador, sou pequeno e não sou merecedor de teu 
amor por mim. Mas sei que ele é incondicional, e só tenho a dar-te graças 
por isto. Pequei hoje, mas não quero voltar a pecar. Quero ter uma vida 
santa e um dia alcançar a vida eterna. Porém, sozinho sei que nunca 
conseguirei isto. Preciso de Tua fortaleza para alcançar tal propósito.

Ajuda-me a ser cada dia mais santo e levar Teu nome cada vez mais 
para as pessoas. Amém.

Movimento C u c A R í s t i c o  |ovem
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Sau+o do Mês
Ü e o i t o

Os Sete Irmãos Mártires Macabeus, sua mãe e o ancião Eleazar

Os Macabeus são os únicos mártires do Antigo Testamento que são comemora
dos pela Igreja. Os judeus não aceitavam a ordem do rei Antíoco de renunciar a sua 
religião e aceitar a religião grega.

Antíoco enviou à Jerusalém um general de nome Apolônio, comandando cerca 
de vinte e dois mil homens com ordem de helenizar a cidade; e se houvesse 
qualquer resistência de parte dos judeus, deviam matá-los, sem piedade. O mais 
famoso dos mártires judeus que preferiu morrer em vez de quebrar a lei de Deus, foi 
Eleazar. Era um ancião de venerável aspeto e um dos principais doutores da Lei. Os 
perseguidores, sabendo da grande fé de Eleazar e na esperança de conseguir persu
adir o ancião a renunciar a sua fé, tentaram de todas as formas seduzi-lo que rene
gasse sua fé, não poupando adulações, ameaças e violência, mas o ancião não 
cedeu. Alguns dos que testemunharam as torturas, movidos de compaixão, aconse
lharam que fosse dado a Eleazar um pouco de carne bovina, que não estava proibida 
pela lei, para que os judeus acreditassem ter comido carne de porco, e o rei ficasse 
assim satisfeito. Eleazar, porém, se recusou a aceitar este subterfúgio, dizendo que 
os jovens se sentiríam, portanto, autorizados a violar a lei, uma vez que ele, com 
noventa anos de idade, teria adotado os ritos dos gentios. Acrescentou, em seguida 
que, se cometesse semelhante crime, não escaparia, vivo ou morto, das mãos do 
Todo-Poderoso. Foi então levado para o local de sua execução e, antes de morrer 
flagelado, Eleazar exclamou: «Senhor, cujo olhar perscruta o mais íntimo do coração, 
Tu vês a tortura que sofro; minha alma, porém, se regozija de sofrer por causa da Lei, 
pois que tenho por Ti um santo temor».

Ao martírio de Eleazar seguiu os dos outros sete irmãos, que foram torturados, 
um após o outro e, com invencível coragem e valor, inspirados por sua própria mãe, 
Solomônia. A morte do mais jovem foi ainda mais cruel do que a de seus irmãos. A 
mãe, após ter oferecido a Deus em oração a vida de seus filhos, entregou a sua 
própria vida ao Altíssimo, fiel à sua Lei.

A história dos santos sete Mártires Macabeus inspirou Judas Macabeu que 
liderou a revolta contra Antíoco Epifânio e conquistou a vitória, purificando em 
seguida o Templo de Jerusalém de toda a idolatria. Todos estes eventos estão regis
trados no Segundo Livro de Macabeus, que faz parte do conjunto de livros da Escri
tura Sagrada. Muitas homílias sobre os santos Mártires Macabeus foram feitas por 
vários Padres da Igreja -  São Cipriano de Cartago; santo Ambrósio de Milão; São 
Gregório Nazianzeno e São João Crisóstomo. Os sete santos Mártires Macabeus são: 
Habim, Antônio, Guriah, Eleazar, Eusebio, Hadim (Halim) e Marcello.
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Покровитель нл Місяць

С в я т и х  мучеників братів Макавеїв, їхньої матері й старця Еяеазара

1-го серпня Церква в нашому обряді 
згадує пам'ять семи мучеників 
Макавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія,
Єлеазара, Євсевона, Алима і Маркела, 
матері їхньої Соломонії та учителя їхнього 
Єлеазара (116 р. до Р.Х.).

Цар Антіох Єпифан захотів, щоб усі 
його піддані розмовляли лише грецькою 
мовою і кланялися грецьким богам, тобто 
ідолам та відрікалися своєї віри. Багато 
хто з юдеїв підкорився цареві, та інші 
готові були померти, але не відступитися 
від істинної віри.

Одного старця, Єлеазара, царські 
правителі примушували їсти заборонену 
законом Мойсеевим їжу -  свиняче м'ясо. Коли ж він відмовився, його стали 
умовляти, щоб він лише зробив вигляд, ніби споживає заборонене 
законом. Та Єлеазар на це відповів: "У м ої роки негідно лицемірити; якщо 
молоді дізнаються, що дев'ятдесятний Єлеазар схилився до ідолів, то й 
вони можуть спокуситися і відійти від віри". Тоді його повели до 
мучителя, і Єлеазар мужньо вмер за істинну віру.

Одного разу до царя привели жінку Соломонію з сімома синами, які не 
хотіли підкоритися царським наказам щодо віри. Цар також примушував їх 
їсти свиняче м'ясо, та вони сміливо відповідали йому: "Ми краще помремо, 
ніж переступимо закон наших батьків". Тоді цар віддав їх на муки. їм 
вирізували язики, відсікали пальці на руках і ногах, здирали шкіру з голови і 
живими пекли на розпечених ґратах. Так було замучено шестеро братів. 
Наймолодшого цар лагідно переконував не чинити спротиву. Він обіцяв 
щедро нагородити його і, нарешті, звернувся до матері, щоб вона порадила 
своєму синові виконати вимоги царя. Та вона підійшла до сина і сказала: 
"Сину! Не бійся цього мучителя і йди відважно на смерть так само як твої 
брати, щоб я могла усіх вас разом зустріти в майбутньому, вічному житті". 
Тоді цар віддав на смерть і молодшого брата, піддавши його ще більшим 
мукам. Потім була замучена і їхня матір. Ця родина мучеників відома під 
ім'ям мучеників Макавеїв.
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О $БМ
A FORMAÇÃO RELIGIOSA BASILIANA

A Igreja diz que a formação à vida religiosa é um processo de identifi
cação da existência toda a Cristo. Este processo é constante, lento e 
progressivo, e que dura a vida toda da pessoa vocacionada que se consagra 
a Deus neste estado de vida, até conquistar os mesmos sentimentos de 
Cristo.

A formação na Ordem Basiliana de São Josafat segue as orientações 
da Igreja em todas as suas etapas e, conforme o próprio carisma, busca, 
segundo o desejo dos fundadores, oferecer bons e santos sacerdotes à 
Igreja de Cristo.

A formação basiliana tem diversas fases que, paulatinamente, buscam 
identificar cada vocacionado com Cristo, tomando-o servidor da Igreja, 
segundo o carisma brasiliano que tem como características fundamentais a 
vida comunitária, a união e a missão. Tudo isso deve começar com a cons
ciência de que se ingressa na Ordem para glorificar a Deus e santificar a 
própria vida, servindo a Igreja segundo as regras e as características da 
Ordem que nos levam a viver uma das dimensões da vida e da missão de 
Cristo na Igreja e na sociedade.

As fases da formação basiliana identificam-se como:
Postulantado: é a primeira fase da formação à vida religiosa, prepara

tória para o noviciado. Nela, o jovem vocacionado inicia a sua experiência 
de viver em comunidade na Ordem, formando-se integralmente, a fim de 
tomar claras suas motivações e adquirir a preparação suficiente para 
ingressar no noviciado, tendo a duração de um ano. A Ordem ajuda e 
acompanha o jovem durante este processo e comprova sua vivência de fé, 
suas motivações para o seguimento de Jesus na Ordem e sua capacidade 
para este estilo de vida. São três as finalidades do postulantado:

- permitir formar um juízo sobre a aptidão e a vocação do postulante;
- comprovar o nível de sua instrução religiosa e, em caso necessário, 

completá-la na medida conveniente;
- realizar gradualmente a transição da vida secular à vida do noviciado.
Noviciado: é a etapa da formação inicial à vida religiosa, na qual o

noviço conhece e experimenta o novo estilo de vida que a Ordem lhe 
oferece, por meio de uma forte experiência de Deus, da integração comu
nitária e possivelmente da participação na missão, para discernir sua opção 
vocacional e decidir-se pelo seguimento de Cristo em nossa Ordem através
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da profissão temporária dos votos religiosos. Tendo demonstrado maturi
dade vocacional, após um ano completo de noviciado, o noviço professa a 
Deus os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência, segundo as 
Constituições da Ordem Basiliana de São Josafat. Já nesta fase ou na 
próxima fase, geralmente o vocacionado faz sua opção pelo sacerdócio ou 
em ser um irmão religioso basiliano, dado ao fato que na Ordem basiliana 
existem estas duas alternativas, conforme a vocação e a opção de cada um.

As duas fases iniciais são realizadas junto ao Mosteiro e casa de 
Formação dos padres basilianos na cidade de Ivaí -  PR.

Juniorado ou vivência dos votos temporários: Esta fase se define pela 
vivência dos votos religiosos, os quais manifestam as dimensões funda
mentais da vida de Cristo ao assumir a nossa natureza humana: pobreza, 
castidade e obediência.

Pelo voto de pobreza o religioso consagra a Deus tudo o que possui e 
aquilo que vier a possuir, tendo como maior tesouro a conquista do Reino 
do Céu. Busca identificar-se com o Cristo pobre que tem o Pai como sua 
maior e única riqueza.

Pelo voto de obediência, o religioso consagra a Deus a sua vontade, 
buscando identificá-la em tudo com a vontade de Deus, tomando-se livre 
para estar lá onde a Igreja necessitar da sua presença e ação. Busca identi
ficar-se com o Cristo obediente que em tudo realiza a vontade do Pai.

Pelo voto de castidade, o religioso consagra a Deus todo o seu ser, 
tomando-se um irmão universal, a exemplo de Cristo. Com isso renuncia 
ter uma família ou um amor próprio, a fim de, a exemplo de Cristo, amar 
e servir a todos e, de modo especial, os mais necessitados. Busca identifi
car-se com o Cristo casto que ama a todos.

É nesta fase que o religioso basiliano inicia os estudos filosóficos e 
teológicos, necessários de modo especial para aqueles que futuramente 
forem ordenados sacerdotes.

Profissão Perpétua: É quando o religioso, tendo vivenciado os cinco 
primeiros anos de consagração que se repete a cada ano, tendo a certeza de 
sua vocação e a maturidade suficiente, consagra-se definitivamente a Deus 
na Ordem Basiliana de São Josafat. Nesta fase geralmente se completam 
os estudos teológicos, iniciados na fase dos votos temporários. Após o 
Profissão perpétua, o religioso passa para a fase da formação permanente, 
ou seja, ele deverá dar seguimento ao processo formativo de identificação 
com Cristo, que tem como finalidade última a identificação da existência
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toda a Cristo.

Após a Ordenação Sacerdotal, ou aqueles que optaram pela vida 
irmãos religiosos, após os estudos filosóficos e teológicos, os religiosos 
basilianos têm a possibilidade de continuar seus estudos, dentro de áreas 
específicas, no Brasil ou no exterior, a fim de contribuírem com maior 
qualidade na missão da Ordem e da Igreja.

Os estudos filosóficos dos religiosos basilianos no Brasil acontecem 
em Curitiba na Faculdade São Basílio Magno -  FASBAM, de propriedade 
dos Padres Basilianos. Já os estudos teológicos são cursados também em 
Curitiba no Studium Theologicum, de propriedade dos Padres Claretianos 
e filiado à Universidade Lateranense de Roma. Os cursos de especializa
ção, mestrado e doutorado poderão ser feitos nas diversas cidades e 
universidades do Brasil bem como do exterior, principalmente em Roma 
onde situa-se a Sede Geral da Ordem Basiliana de São Josafat.

A formação basiliana, nas diversas fases, busca ser integral, levando 
em conta todas as dimensões: humana, intelectual, cultural, eclesial, caris- 
mático-basiliana, comunitária, ecumênica, filosófica, teológica, bíblica, 
espiritual, litúrgica, apostólico-missionária, social e inculturativa.

Do ponto de vista espiritual, caracteriza-se como uma formação 
cristocêntrica e que também valoriza muito a presença da Teotokos, a Mãe 
de Deus e dos Santos como testemunhas da fé.

Pe. Antônio Royk Sobrinho, OSBM 
Superior Provincial

Л  ш ш

OSBM
Ordem de são basílio magno

21



Посмертні ^іадки
f  Olga Afínovetch Suchodolak

*12/11/1926 / f  23/12/2016
Nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil com menos de 2 anos de 

idade, no ano de 1928, com os pais e três irmãos.
Sua família foi morar na linha Barra Grande, município de 

Prudentópolis. Ainda criança, ficou interna no Colégio Imaculada 
Virgem Maria, onde permaneceu até completar o curso Complementar.
Formada professora do ensino infantil, ainda muito jovem foi lecionar 
na localidade de Candói (então pertencente ao município de Guarapua
va). Mais tarde, foi nomeada professora estadual para a escola da Linha 
Ivaí (Prudentópolis) para onde mudou-se aproximadamente em 1947.

Ali casou com Estefano Suchodolak e viveu até 1962, quando, já com 6 filhos, 
mudou para a cidade de Prudentópolis, onde continuou trabalhando como professora e 
ingressou no curso de normalista na Escola Normal Colegial Cel. José Durski. Aposen
tou-se em 1970.

Em Prudentópolis teve mais dois filhos e em 1972 mudou-se para Cascavel, em 
busca de novas oportunidades para a família.

Finalmente em 1975 mudou-se para Curitiba, onde viveu durante 41 anos, até seus 
últimos dias.

Por onde passou fez inúmeras amizades, era querida e admirada por todos que a 
conheceram.

Sua vida toda foi um exemplo de fé, religiosidade, dedicação para a família e traba
lho incansável. Serviu sempre e viveu lúcida, independente e saudável até os 90 anos de 
idade, aniversário que comemorou com toda a família reunida, e faleceu subitamente 
alguns dias depois, às vésperas das festas de Natal. Deixou infinitas saudades, mas teve a 
morte que sempre pediu a Deus: tranquila, sem grandes traumas ou sofrimentos e “sem 
dar trabalho a ninguém”. Para ela tudo era dom, tudo era graça!

Era viúva há 26 anos e teve 8 filhos: Dária, Neon (falecido em dezembro de 2010), Maria 
Zélia, Jorge, Geraldo, Sérgio, Mateus Orlando e Beatriz, além de 13 netos e 6 bisnetos.

Que Deus lhe dê a recompensa eterna por uma vida incansável e exclusivamente 
voltada para o bem.

f  Catarina Krautchuk Veres
Nasceu no dia 30/03/1924 em Linha Capanema, Prudentópolis.

Filha de Nicolau e Rosa Krautchuk. Casou-se com Sr. Vassílio Veres 
(in memoriam). Tiveram 6 filhos: Dorotéia, Rosa (in memoriam),
Mariano, Maria, Ir. Eliane e Ir. Querléia da Congregação das Irmãs 
ucranianas de São José. Também tiveram 9 netos, 8 bisnetos e 1 tatara- 
neta.

Foram morar em Santa Maria D ’Oeste onde permaneceram por 
30 anos. Catarina foi “Reunetelhka” do Apostolado da Oração por 
vários anos nesta comunidade.

Em 1986 mudou-se para Prudentópolis e em 1988 perdeu seu esposo e passou a 
morar com sua filha Maria e seu neto Cléber. Frequentava a Paróquia São Josafat, poste-
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riormente passou a frequentar a Catedral Nossa Senhora Imaculada Conceição, onde 
fazia parte do A.O.

Foi uma mãe exemplar na educação religiosa ensinando seus filhos e netos. Gostava 
de ler livros com conteúdo espiritual, rezava o terço diariamente, gostava de visitar pesso
as doentes e ajudar os mais necessitados. Com sua humildade gostava de acolher bem as 
pessoas que a visitavam, era devota fiel de Nossa Senhora e seu esposo São José.

Organizou uma equipe de senhoras para rezar terços, novenas, via sacras na casa de 
dona Verônica Lubina, onde se dá até os dias de hoje.

Adoeceu após ter fraturado seu braço, aos poucos foi perdendo as forças físicas, mas 
nunca sua fé.

Recebeu o sacramento da Unção dos Enfermos das mãos do pároco Pe. Cristiano 
Silva, OSBM. Permaneceu internada durante três dias no hospital Santa Casa em Pruden- 
tópolis. Faleceu no dia 26/03/2017 aos 93 anos.

Agradecemos aos padres: Superior Provincial dos Padres Basilianos Pe. Antônio 
Royk Sobrinho, OSBM, Pároco da Catedral Nossa Senhora Imaculada Conceição Pe. 
Cristiano Silva, OSBM e ao Chanceler da Eparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição 
e Coadjutor da Catedral Pe. Paulo Serbai, OSBM pela celebração das exéquias.

As 16h do dia 27 foi celebrada a Divina Liturgia de corpo presente pelo Bispo 
Eparca Dom Meron Mazur, OSBM, Pe. Cristiano Silva, OSBM, Pe. Deonisio Horbus, 
OSBM, Pe. Atanásio Kupucki, OSBM, Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM, Pe. Luiz Pedro 
Polomanei e Diácono Juliano Cesar Rumovski.

Ficam nossos agradecimentos ao Bispo Dom Meron e a todos os sacerdotes, as irmãs 
da Congregação de São José e as irmãs Servas de Maria Imaculada, as catequistas do 
Instituto Sagrado Coração de Jesus, a todos os familiares, vizinhos e amigos e a equipe 
médica e de enfermagem do Hospital Santa Casa.

Deixou como exemplo uma mãe de muita fé, amor, dedicação, oração e honestidade. 
Teremos sempre em nossas mentes a lição de vida que nos ensinou dia a dia.

“Cristo, dai-lhe o repouso eterno na companhia dos justos”. A família.

t  Felipe Speckt
Nasceu em 20 de fevereiro de 1935 na Linha Cadeado município 

de Irati, morava com seus pais, era filho de Lodovico e Catarina 
Speckt, era um homem bondoso e participava das celebrações litúrgi- 
cas, ultimamente na Igreja Nossa Senhora das Graças em Prudentópo- 
lis. Casou-se com Natalia Novossad, tiveram quatro filhos: João (in 
memoriam), Silvio, Otüia e Teodoro, também netos e bisnetos. Cuida
va com todo carinho do sogro e da sogra. Permaneceu no hospital 
durante sete dias, faleceu no hospital no dia 23 de abril de 2014, 
deixou-nos na saudade, familiares, amigos e vizinhos.

A Divina Liturgia de corpo presente foi celebrada pelo padre José Novossad, 
OSBM, na igreja São Basüio Magno em Bracatinga, Prudentópolis.

Que o bondoso Deus te conceda o descanso eterno e agradecemos a Ele por todas as 
graças recebidas.

A família.
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Apostolado de Oração de Linha Eduardo Chaves

O Grupo do AO das senhoras de Linha Eduardo Chaves é composto por 33 
membros, sendo a presidente do grupo a Sra. Otília Kreczkiuski, a qual dirige o 
grupo a 40 anos.

As reuniões acontecem no segundo domingo de cada mês e no período 
quaresmal são realizados encontros nas quartas-feiras no período da manhã 
para leitura sobre a paixão e via-sacra.

O Grupo sempre participa de encontros, visita aos doentes e ajuda aos 
necessitados.

Senhoras doA.O. de Eduardo Chaves, Prudentópolis.

São José da Boa Vista

Queridos e amados sacerdotes, irmãos consagrados e seminaristas.
Congratulamo-nos com a Ordem Basiliana pelo jubileu de 400 anos de 

existência e tendo como São Josafat como o seu mais precioso membro que tem 
caminhado na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.

Amados e queridos membros da ordem, que nosso Senhor os abençoe com 
infinitas graças e prosperidade a cada um de vós que foram abraçados pelo 
próprio Cristo e convidados para ser o seu mensageiro do evangelho.

Basilianos, desejamos toda a felicidade por estes 400 anos, que Maria 
Santíssima os proteja e os cubra com Seu manto Sagrado, aos que já se foram, a 
vida eterna e aos que permanecem, vida em abundância com muita saúde, paz, 
felicidade e prosperidade no vosso chamado vocacional.

Parabéns a todos, são os nossos sinceros votos.
Família de Romão Starepravo.
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