
Редакційне
Не вмираю, входжу в життя (Св. Тереня)

Святий Ігнатій з Антіохії, передбачаючи 
свою мученицьку смерть, писав: “Добре для 
мене вмирати в Ісусі Христі, краще як 
царювати аж до кінця землі. Його я шукаю,
Його, що помер за нас; Його бажаю, Його, 
що воскрес задля нас. Моє народження 
зближається... дозвольте мені прийняти 
чисте світло; Коли ж дійду там, тоді буду 
людиною... Моє земське бажання розп'яте.
В мені є жива вода, яка шелестить і каже до 
мене в моєму серці: “Прийди до Отця!” (До 
римлян, 6,1-12).

Коли в листопаді, тут в Бразилії, нарід згадує своїх померлих, 
пригадуємо смерть дорогих нам осіб і також нашу смерть, це, замість 
приносити смуток і страх, повинно відкрити простори, розбудити духа 
для усіх тих, що вміють відважно сказати Ні для гріха, який одинокий 
є справжньою смертю й ТАК для добра, яке є запевненням життя.

Свята Тереня від Дитятка Ісуса, в своїй простоті й великій вірі, 
вказує, що для неї означає смерть: “Не смерть прийде до мене, але 
Добрий Бог... Не вмираю, але входжу в життя...Ваша сестричка нам 
каже: “До скорого побачення... в небі” (слова перед смертю).

Перший день листопада пригадує нам тут серед латинського 
окруження, мету до якої йде кожний подорожній на цій землі. Святий 
Павло каже, що життя християнина на цій землі це щоденне вмирання 
старої людини, щоб так виростала нова, яка починає свій зріст з днем 
Хрищення і кормиться Євхаристією. Кожного дня, коли людина каже НІ 
для гріха й ТАК для добра, в ній вмирає старе й виростає нове життя.

Смерть це ніщо інше як остання і остаточна жертва, вирішальне 
відречення, що його християнин робить кожного дня в своїй боротьбі, 
щоб вкінці дійти до повноти людини досконалої (див. Рим 8,3). “Хоч 
наша зовнішня людина занепадає, однак внутрішня обновлюється 
ден-в-день” (2 Кор 4,16)

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
Não morro, entro na vida (S.Terezinha)

S. Inácio, prevendo seu breve martírio, escre
via: “É bom para mim morrer em Cristo, muito 
melhor que reinar até os confins da terra. Vivo à 
procura de Quem morreu por nós. Eu anseio por 
Aquele que ressuscitou por nossa causa. O meu 
nascimento aproxima-se... Permiti que eu receba a 
luz pura: Quando chegar até lá, serei pessoa perfei
ta... Meus desejos terrenos estão crucificados. Há 
dentro de mim água viva, que farfalha e diz ao meu 
coração: “Venha até o Pai!” (Aos Romanos 6,1-12).

Em 2 de Novembro é Dia de Finados, o dia da 
celebração da vida etema das pessoas queridas que 
já  faleceram. É o Dia do Amor, porque amar é 
sentir que o outro não morrerá ... Não para causar 
tristeza nem medo, mas para abrir o espaço, desper
tar o espírito em todos os que sabem dizer com 
coragem NÃO ao pecado e SIM ao bem que garante a vida.

Santa Terezinha do Menino Jesus, na sua simplicidade e grande fé, na 
hora da morte, diz o que para ela significa a morte: “Não é a morte, mas é 
o Bom Deus que vem até mim ... Não morro, mas entro na vida... A vossa 
irmãzinha vos diz: “Até breve reencontro... no céu (Palavras antes de 
morrer).

O dia dos Finados lembra ao povo a meta de cada caminheiro nesta 
terra. São Paulo diz que a vida do cristão neste mundo é contínua morte do 
homem velho, para que cresça o homem novo, que começa o seu cresci
mento no dia do Batismo e se alimenta da Eucaristia. Cada dia, quando o 
homem diz NÃO ao pecado e SIM para o bem, nele morre o homem velho 
e nasce a vida nova.

Morte nada mais é que o derradeiro sacrifício, renúncia definitiva do 
cristão que todos os dias vive na luta e sacrifícios, para, no fim, chegar até 
a plenitude do homem perfeito (conf. Rom 8,3). “É por isso que não desfa
lecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, 
nosso interior renova-se de dia para dia” (2 Cor 4,16).
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Загальне Намірення А. М .
Щоб на Близькому Сході, звідки вийшли різні 

релігійні традиції і спілкуються тим самим простором 
життя, зродився дух діалогу, спілкування і взаємного 
прощення.

Катехизм Католицької Церкви вчить кожного з нас, що людина 
покликана до життя в суспільстві, а для повноцінного сповнення 
такого життя, потрібна певна взаємність, яка будується шляхом 
діалогу. Важливо розпізнати, що таке діалог, у чому полягає його 
суть? Отож, діалог - це певне досягнення згоди через обмін думок. 
Сьогодні вести діалог є дуже важко, тому що суспільство 
індивідуалістичне і споживче, відчуває брак поваги, розуміння. 
Справжні цінності, на жаль, були замінені дешевими речами, а ще 
гірше, речами, які не походять від Бога. Тому тепер стає зрозумілою 
така ситуація, в чому необхідність діалогу, для чого прислухатися до 
інших, і чому поважати гідність кожної людини, незалежно від її 
релігійних переконань.

Ми знаємо, що Схід - це середовище з різноманітними 
релігійними переконаннями: християнством, буддизмом, ісламізмом, 
а також юдаїзмом. У служінні людству всі вони зможуть сприяти 
істинному спілкуванню, яке буде супроводжене переміною і 
педагогікою, і зможе побудувати атмосферу миру, поваги і захисту 
життя. Папа Франциск каже, що настав час для релігій, щоб
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Intenção Universal
допомагали сім'ям і направляли до гідного життя всіх. У 2014 році на 
міжнародному засіданні присвяченому темі миру, Понтифік сказав 
релігійним лідерам такі слова: «Прийшов час для керівників релігій 
ефективно співпрацювати в загоєнні ран, вирішенні конфліктів і 
досягнення миру. Тому що мир, - додав він, - є вірним знаком 
прихильності до справ Бога». Це відбувається саме через щоденний і 
ефективний діалог, який передбачає зустріч з іншими, бачачи і 
визнаючи свободу один одного, навіть якщо вона відмінна і 
різноманітна.

Через сьогоднішні світові події треба разом згуртуватися. Релігії, 
головно на Сході, повинні події бути сміливими, допомічниками всім 
народам знайти примирення. Закінчимо нашу роздуму ще однією з 
цитат Папи Франциска до релігійних лідерів Сходу: «Я закликаю вас 
культивувати культуру зустрічей і діалогу, сприяти миру і захищати, 
з солодкістю і повагою, сакральність людського життя проти всіх 
форм насильства, чи фізичного, соціального, або психологічного». 
Нехай Марія буде заступницею для країн Сходу, щоб вони знайшли 
істину справжнього діалогу, яка сприятиме мирові і братерству. Амінь.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ

Para que no Próximo Oriente, no qual diversas tradições 
religiosas partilham o mesmo espaço de vida, nasça um espí
rito de diálogo, de encontro e de reconciliação.

A pessoa humana tem necessidade de vida social como ensina o Cate
cismo da Igreja, depende da reciprocidade de serviços e isso se dá através 
do diálogo, mas para entendermos, o que é dialogar? É buscar um acordo 
através de troca de idéias. Hoje parece tão difícil dialogar, a sociedade é 
individualista e consumista, a cultura de valorizar o outro, a cultura da 
empatia, do respeito, do entendimento infelizmente vem sendo substituídos 
por coisas supérfluas, baratas, e o pior de tudo coisas que não provém de 
Deus, por isso entende-se o porquê da necessidade de dialogar, de se buscar 
novamente o outro, respeitar a dignidade de cada um independente da 
crença religiosa.
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Intenção Universal

Sabemos que o Oriente está um ambiente com diversas crenças religio
sas, o cristianismo, o budismo, o islamismo, e também o judaísmo. No 
serviço à humanidade todas elas podem contribuir para uma verdadeira 
comunhão que produz transformação e aprendizado, pode construir uma 
atmosfera de paz, o respeito e a proteção a vida. O Papa Francisco diz que 
é momento em que as religiões devem ajudar as famílias, e lutar por uma 
vida digna em favor de todos. Em 2014 em um encontro internacional pela 
paz, o Pontífice disse aos líderes religiosos: "Chegou o momento em que os 
chefes das religiões cooperem com eficácia na obra de curar as feridas, 
resolver os conflitos e alcançar a paz. Porque a paz -acrescentou- é o sinal 
seguro do empenho pela causa de Deus Isso se dá exatamente através de 
um diálogo diário e efetivo, que implica ir ao encontro do outro, de ver e de 
reconhecer a liberdade de cada um mesmo nas diferenças.

Pelos acontecimentos atuais é preciso caminhar juntos, as religiões 
principalmente no Oriente devem ser audaciosas, devem ajudar a todos 
para encontrarem a reconciliação. Terminemos nossa reflexão com mais 
uma citação do Papa Francisco aos lideres religiosos do Oriente: “Encora- 
jo-os a cultivar uma cultura do encontro e diálogo, promover a paz e defen
der, com doçura e respeito, a sacralidade da vida humana contra todas as 
formas de violência física, social, educacional ou psicológica Que Maria 
seja intercessora para os países do Oriente, e que possam encontrar uma 
cultura de um diálogo verdadeiro e que promova a paz e a fraternidade. 
Amém.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Сила молитви в апостоляті

Апостолувати означає нести слово Боже для 
народу. А є різні середники через які можна нести 
слово Божої науки, Божу правду в поширюванні 
Божого Царства у світі. Каже народна мудрість, 
що “слово навчає, а приклад потягає” і ми можемо 
до того додати “молитва це сила яка підтримує і 
надає життя для Божого Царства у світі”. Тут варта 
би пригадати членам Апостольства Молитви, що вони не так 
покликані навертати проповідю слова, але підтримувати живучість 
Божого Слова між людьми молитвою і оденним пожертвуванням своїх 
щоденних переживань. Є важне передавати словом науку для вірних, 
але тільки вчити про Бога й про Божі справи, мало що допоможе 
перемінювати світ згідно з Божим навчанням. Хоч справді, навчати є 
конечне, бо поки людина почне практикувати якусь правду, мусить 
про неї довідатися і знати. Але саме знання в голові не принесе 
великої користи в християнському житті. Знати про всю науку 
християнську і приймати її як правду це одне, а випрошувати в Бога 
сили, щоб християнське життя процвітало у світі це інша й дуже 
важна справа. Важне для нас самих і важне для тих з якими 
співживемо давати підтримку молитвою. Молитва дає силу, щоб
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Апостольство Молитви

переводити засади Євангелії в конкретне життя.
В історії Церкви знаємо про побожних проповідників, які були 

мало вчені, не мали високого знання, але своїми проповідями 
потягали нарід і їхні навчання мали великі успіхи. Чому? Бо це були 
люди молитви й доброго життя. Найперше старалися про свою власну 
святість, а потім про святість інших. їхній добрий приклад потягав а 
молитва підтримувала їхню проповідь. Вірні відчувають чи хтось 
говорить тільки отак з уст, а чи говорить серцем. А буде говорити 
серцем тоді коли переводить у життя те про що береться навчати й 
коли злучений з Богом в молитві.

Апостольство Молитви не може звужуватися лише до місячних 
зборів і до ношення відзнак. Воно повинно обіймати щоденне життя і 
ми його члени не тільки, щоб раз на місяць бути у зборах або на 
деяких подіях у церковній громаді, але ми члени Апостольства 
Молитиви в дома, при праці, в суспільстві, де би ми не були, щоб 
підтримувати й скріплювати життя згідно з євангелією, силою нашої 
молитви. Найкраща відзнака члена Апостольства Молитви це добре 
життя і молитва.

Коротко говорячи, Апостольство Молитви це не лише збори, 
ношення відзнаки, але це також приклад життя і підтримка доброго 
життя молитвою.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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A importância da oração na vida do 
Apostolado da Oração

Apostolado da Oração

Praticar apostolado significa levar a Palavra de 
Deus para o mundo e dar suporte para que essa palavra 
cresça e produza frutos na vida dos cristãos. E para 
isso é indispensável a oração que faz com que essa 
palavra se transforme em vida dos cristãos. Existem 
diversas maneiras de ajudar a construir o Reino de 
Deus, como, através dos meios de comunicação, por 
palavras, exemplo de vida, boas obras, mas dentre todos esses meios deve 
ocupar um lugar importante a oração. Diz a sabedoria popular que a palavra 
ensina mas o exemplo atrai. Aqui pode-se acrescentar que é a oração que 
ajuda transformar a palavra de Deus em vida. Vale lembrar que os membros 
do Apostolado da Oração são convidados não tanto para converter através 
das palavras, mas cuidar da sua própria santificação, e especialmente ajudar 
pela oração que o Evangelho seja aceito e produza frutos na vida do mundo. 
Deve-se levar a Palavra de Deus pela prática de boas obras, pelo exemplo 
de vida, atos de caridade e especialmente pela oração na qual se oferece a 
Deus as vivências cotidianas da vida.

Na história da Igreja são conhecidas pessoas de poucos estudos, mas



Apostolado da Oração

que conseguiam grande sucesso no apostolado. Por que? Porque eram 
pessoas de oração e de vida exemplar. Antes de tudo, preocupavam-se com 
a própria santificação e depois a transmitiam aos outros. Seu bom exemplo 
atraia e a oração dava vida ao seu apostolado. O povo sente se alguém lhe 
fala somente pela boca ou se fala de coração e com convicção. E fala-se de 
coração quando se vive tudo o que se se pretende transmitir aos outros. O 
melhor distintivo como membos do Apostolado da Oração é a vida, oração, 
o espírito de comunhão, de familiaridade, amizade, incentivo comum para 
a vivência do Evangelho.

O Apostolado da Oração consiste não apenas em participar na reunião 
mensal ou em alguns eventos da comunidade eclesial. O espírito missioná
rio deve estar persente em todas as atividades do dia a dia de seus membros. 
Somos apóstolos do Coração de Jesus sempre e por tudo, onde quer que nos 
encontremos e em tudo o que fazemos nos nosso dia a dia.

Em poucas palavras, o Apostolado da Oração não consiste apenas em 
participar da reunião mensal, na oração do oferecimento, distintivos, mas 
principalmente no bom exemplo de vida, para que todos possam dizer que 
somos cristãos com o sinal + (MAIS), isto é, que temos algo de especial na 
nossa vida familiar, profissional e religiosa, nas palavras, no espírito de 
amizade, na alegria e fidelidade para com os nossos deveres.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Sexto Mandamento «Não pecar contra a castidade»

A virtude “Temperança” é o caminho

Textos Bíblicos: Rm 1,21-27 
1 Coríntios 6 ,15; 19-20 

Rm 12, 1 / Eclo 3, 27

Viver o Sexto Mandamento da Lei de Deus é o esforço, mediante a 
graça divina, em superar os instintos nos comportamentos desordenados.

Este Mandamento se refere à dimensão afetiva e sexual, e diz: «Não 
cometerás adultério». A exortação imediata é à fidelidade e, com efeito, 
nenhum relacionamento humano é autêntico sem fidelidade e lealdade.

Não se pode amar só enquanto for “conveniente”; o amor manifesta-se 
precisamente além do limite da própria vantagem, quando se doa tudo 
incondicionalmente. Como afirma o CIC (Catecismo da Igreja Católica): 
«O amor quer ser definitivo. Não pode ser “até nova ordem”» (n. 1.646). A 
fidelidade é a caraterística da relação humana livre, madura, responsável. 
Até um amigo se demonstra autêntico, porque permanece tal em qualquer 
eventualidade, caso contrário não é um amigo. Cristo revela o amor autênti-

Congregação Mariana

10



co, Ele que vive do amor ilimitado do Pai, e em virtude disto é o Amigo fiel 
que nos acolhe mesmo quando erramos e quer sempre o nosso bem, até 
quando não o merecemos.

O ser humano tem necessidade de ser amado sem condições, e quem 
não recebe este acolhimento tem em si uma certa incompletude, muitas 
vezes sem o saber. O coração humano procura preencher este vazio aceitan
do compromissos e mediocridades que só têm um gosto vago do amor. O 
risco consiste em chamar “amor” a relações acerbas e imaturas, com a 
ilusão de encontrar luz de vida em algo que, no melhor dos casos, é apenas 
um seu reflexo.

Assim acontece, por exemplo, que sobrestimamos a atração física, a 
qual em si é uma dádiva de Deus, mas finalizada a preparar o caminho para 
uma relação autêntica e fiel com a pessoa. Como dizia São João Paulo II, o 
ser humano «é chamado à plena e madura espontaneidade dos relaciona
mentos», que «é o fruto gradual do discernimento dos impulsos do próprio 
coração». É algo que se conquista, uma vez que cada ser humano, “com 
perseverança e coerência, deve aprender qual é o significado do corpo”.

Portanto, o chamado à vida conjugal exige um discernimento atento 
sobre a qualidade da relação e um período de noivado para a averiguar. Para 
contrair o Sacramento do Matrimônio, os noivos devem amadurecer a 
certeza de que no seu vínculo está a mão de Deus, que os precede e acom
panha, permitindo-lhes dizer: «Com a graça de Cristo, prometo ser-te 
sempre fiel». Não podem prometer-se fidelidade «na alegria e na dor, na 
saúde e na doença», nem se amar e honrar-se todos os dias da sua vida, 
unicamente com base na boa vontade ou na esperança de que “isto funcio
ne”. E por isso, antes de receber o Sacramento do Matrimônio, é necessária 
uma preparação atenta, porque a vida inteira depende do amor e com o 
amor não se brinca. Não se pode definir “preparação para o casamento” três 
ou quatro encontros realizados na paróquia; não, isto não é preparação: é 
falsa preparação. E a responsabilidade de quem faz isto cai sobre ele: sobre 
o pároco, sobre o bispo que permite tais situações. A preparação deve ser 
madura e leva algum tempo. Não é um ato formal: é um Sacramento.

Com efeito, a fidelidade é um modo de ser, um estilo de vida. Trabalha- 
-se com lealdade, fala-se com sinceridade, permanecendo fiel à verdade nos 
próprios pensamentos, nas próprias ações. Uma vida tecida de fidelidade 
exprime-se em todas as dimensões e leva a ser homens e mulheres fiéis e

Congregação Mariana
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confiáveis em todas as circunstâncias.
Mas para chegar a uma vida tão bonita não é suficiente a nossa natureza 

humana, é preciso que a fidelidade de Deus entre na nossa existência, nos 
contagie. Este mandamento chama-nos a dirigir o olhar para Cristo que, 
com a sua fidelidade, pode tirar de nós um coração adúltero e doar-nos um 
coração fiel. N ’Ele, e somente n ’Ele, existe o amor sem reservas nem arre
pendimentos, a doação completa, sem parênteses, e a tenacidade do acolhi
mento total.

A nossa fidelidade deriva da sua morte e ressurreição, a constância nos 
relacionamentos deriva do seu amor incondicional. A comunhão entre nós 
e o saber viver na fidelidade os nossos vínculos derivam da comunhão com 
Ele, com o Pai e com o Espírito Santo.

O amor fiel de Cristo é a luz para viver a beleza da afetividade humana. 
Com efeito, a nossa dimensão afetiva é uma chamada ao amor , que se 
manifesta na fidelidade, no acolhimento e na misericórdia. Isto é muito 
importante. Como se manifesta o amor? Na fidelidade, no acolhimento e na 
misericórdia.

São Paulo, é revolucionário ao dizer que o marido tem que amar a 
esposa como Cristo ama a Igreja. Sempre pelo caminho do amor. Podemos 
questionar-nos: a quem se destina este mandamento de fidelidade? Só aos 
esposos? Na realidade, este mandamento é para todos, é uma Palavra pater
na de Deus dirigida a cada homem e mulher.

Recordemo-nos que o caminho da maturação humana é o próprio 
percurso do amor que vai do receber cuidados à capacidade de oferecer 
cuidados , do receber a vida à capacidade de dar a v id a . Tomar-se homens 
e mulheres adultos significa chegar a viver a capacidade esponsal e parental 
, que se manifesta nas várias situações da vida como a capacidade de assu
mir sobre si o peso de outra pessoa e amá-la sem ambiguidades. Trata- se, 
por conseguinte, de uma atitude global da pessoa que sabe assumir a reali
dade e sabe entrar numa relação profunda com os demais.

Quem é o adúltero, o luxurioso, o infiel? É uma pessoa imatura, que 
conserva para si a própria vida e interpreta as situações com base no seu 
bem-estar e satisfação. Portanto, para se casar, não é suficiente celebrar o 
matrimônio! É necessário percorrer um caminho do eu para o nós, do 
pensar sozinho para o pensar a dois, do viver sozinho para o viver a dois: é 
um bonito percurso. Quando conseguimos descentralizar-nos, então cada

Congregação Mariana
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ação é esponsal: trabalhamos, falamos, decidimos, encontramos os outros 
com a atitude acolhedora.

Cada vocação cristã, neste sentido, é esponsal. É o caso do sacerdócio, 
porque é uma chamada, em Cristo e na Igreja, a servir a comunidade com 
todo o afeto, o cuidado concreto e a sabedoria que o Senhor concede. No 
sacerdócio ama-se o povo de Deus com toda a paternidade, a ternura e a 
força de um esposo e de um pai. Assim também a virgindade consagrada 
em Cristo deve ser vivida com fidelidade e alegria como relação esponsal e 
fecunda de maternidade e paternidade.

Cada vocação cristã é esponsal, pois é fruto do vínculo de amor no qual 
todos somos regenerados, o vínculo de amor com Cristo. A partir da sua 
fidelidade, da sua ternura, da sua generosidade olhemos com fé para o 
matrimônio e para cada vocação, e compreendamos o sentido pleno da 
sexualidade.

A  criatura humana, na sua inseparável unidade de espírito e corpo, e na 
sua polaridade masculina e feminina, é uma realidade muito boa, destinada 
a amar e a ser amada. O corpo humano não é um instrumento de prazer, mas 
o lugar da nossa chamada ao amor, e no amor autêntico não há espaço para 
a luxúria nem para a sua superficialidade. Os homens e as mulheres mere
cem mais do que isto!

Portanto, o mandamento «Não cometerás adultério», mesmo se em 
forma negativa, orienta-nos para a nossa chamada originária, ou seja, para o 
amor esponsal total e fiel, que Jesus Cristo nos revelou e doou (cf. Rm 12,1).

Congregação Mariana
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Reflexão: A pureza não está em se abster dos prazeres, mas em ser 
consciente de que apenas o prazer físico empobrece a alma e de que, por 
isso, o essencial é ser verdadeiro e respeitoso tanto para consigo quanto 
para com os outros. No relacionamento amoroso, seja no namoro ou no 
casamento, é preciso ter a consciência de que os prazeres momentâneos são 
passageiros, por esse motivo, o Senhor nos convida a refletir sobre em que 
lugar queremos construir nossos laços: na areia que desmorona ou na rocha 
firme? Essa é uma escolha que deve ser feita no nosso coração e praticada 
no dia a dia.

Congregação Mariana

Para praticar:
• Lembremos sempre que um firme propósito de guardar a pureza, 

cultivar a fidelidade, é evitar os ambientes, as pessoas, ou as coisas que nos 
levam ao pecado. Porque “quem ama o perigo nele perecerá” (Eclo 3, 27). 
E como ensina São Francisco de Sales “Logo que notes uma tentação, imita 
as criancinhas que, vendo um lobo se lançam ao seio do pai e da mãe ou os 
chamam em seu socorro”. Vamos nos perguntar: como anda minha devoção 
ao Deus Pai?

• Temos os meios sobrenaturais que nos ajudam a sermos fiéis e 
praticarmos a castidade: A confissão, a comunhão, a devoção à Virgem 
Maria, a oferta de pequenos sacrifícios que nos alcançam graças.

Sugestão de atividade durante o encontro mensal:“Vacinação” formar 
equipes (a critério do coordenador), e providenciar para cada equipe 3 
cartões de papel amarelo e 3 cartões de papel verde. Primeiramente, nos 
amarelos os participantes escrevem uma tentação(em cada papel) relacio
nada com o 6o Mandamento da Lei de Deus. Na segunda Etapa -  nos 
cartões verdes, fragmentos de textos bíblicos, os quais advertem (“a 
vacina”) contra estas tentações).

• O coordenador também pode preparar as tentações e “vacinas” e 
direcionar a atividade de outra forma.
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M ovimento Eucarístico Jovem
A Eucaristia, um ramo que produz Vida e Fraternidade

1. Acolhida
Acolher os adolescentes com o símbolo da uva ou pãozinho.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Cartaz com desenho de uma parreira com ramos, folhas e 

frutos.
Balas, tampinhas de garrafas ou outro material, em número igual ou 

superior ao número de participantes.

3. Objetivo do Encontro
V Refletir sobre o sentido da vida: doar-se como Jesus fez e faz para 

nós, alimentados na comunhão eucarística;
V Descobrir que a EUCARISTIA nos impulsiona a viver a fraternidade.

4. Oração inicial
Coração de Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. 

Vós dissestes:"Pedi e recebereis". Confiando nas nossas promessas, venho 
pedir vossa ajuda. Vós estais mais interessados na nossa felicidade que nós 
mesmos. Por isso ponho em nosso coração os meus pedidos, as minha preo
cupações, os meus sofrimentos e as minhas esperanças. Coração de Jesus, 
eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Jesus manso e humilde 
de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês
Partilhar a experiência que foi pedida aos mejistas que fizeram durante 

o mês.

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Jo: 15,5 - Eu sou a videira, vós os ramos.

7. Aprofundamento do tema
EUCARISTIA, FONTE DE FRATERNIDADE
Convidar os participantes a formarem um círculo. No centro, colocar
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M ovimento Eucarístico Jovem
os objetos: Balas, tampinhas de garrafas ou outro material, em número 
igual ou superior ao número de participantes. Após um sinal, os partici
pantes deverão pegar o máximo de objetos possível (uns ficarão com mui
tos,outros com poucos, e alguns com nenhum dos objetos).

Pedir aos participantes para descreverem a experiência que tiveram 
com esta atividade. Ler e explorar o texto bíblico: Atos 4,32-35 - Refletir o 
sentido da fraternidade das primeiras comunidades.

Refazer a dinâmica, com base no exemplo das primeiras comunida
des,propondo aos participantes que recoloquem os objetos no centro do 
círculo. Ao sinal dado, pegar os objetos.

Deixar que relatem o que sentiram com esta atividade, comparando 
com a primeira vez que pegaram os objetos. Cada grupo deverá apresentar 
suas conclusões, sob forma de desenho em plenário.

8. Dinâmica
Texto: Mt. 15,32-38 - Encenar a partilha do pão como Jesus fez com 

seus discípulos. O que Jesus, como exemplo de partilha, me leva a fazer?

9. Compromissos ou tarefas para o mês
Falar do MEJ para um amigo e convidá-lo para acompanhá-lo na 

Divina Liturgia. (Fazer a troca das Taiemnêtsia...).

10. Atividade de Reflexão
Confeccionar cartazes conforme a experiência realizada no aprofunda

mento do tema - EUCARISTIA, FONTE DE FRATERNIDADE

11. Oração final
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de 

Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, 
confortai-me. Ó Bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei- 
-me. Não permitais que eu me separe de Vós. Do espírito maligno defendei- 
-me. Na hora da morte. Na hora da morte chamai-me. E mandai-me ir para 
Vós. Para que com Vossos Santos Vós louve. Por todos os séculos dos sécu
los, Amém.
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Покровитель на місяць листопад
Апостол Андрій Первозваний 

30-го Листопада

Апостол Андрій народився у 
містечку Видсаїда, на березі 
Генизаретського озера. Був 
рибалкою і братом апостола Петра.
Коли поширилася новість , що на 
Йордані з ’явився пророк, що навчає 
про швидке настання Судних часів,
Андрій пішов подивитися, що там 
відбувається. Мабуть тоді 
познайомився з Христом. Чутки на 
Сході поширюються швидко... То 
тут, То там кажуть, що в Галілеї 
з ’явився дивовижний пророк, який 
навіть більше від Йоанна 
Христителя. Але ось: «як проходив 
же він (Ісус) поблизу Галилейського моря, то побачив двох братів: 
Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море 
закидали, бо рибалки були, і каже їм: ідіть за Мною, Я зроблю вас 
ловцями людей. І вони зараз покинули сіті, та й пішли за Ним» (Мт 
4,18-19). Андрій пізніше Отримав ім’я Первозваний, бо був першим, 
що став учнем Ісуса.

Євангеліє мало говорить про те, яке місце займав Андрій серед 
інших учнів. Про Петра, який був старшим з дванадцятьох і став 
первоверховним апостолом, йдеться більше, та ще про самого 
молодшого з них, про юного Йоанна. Всі апостоли були свідками наук 
і чудес Ісуса. Згадаємо лише про одне з них, де Андрій вибивається. 
Про виразне чудо насичення величезної кількості людей п ’ятьма 
хлібами і двома рибками. За Ісусом йдуть люди. Вже вечір, всі голодні. 
Ісус наказує апосролам дати людям їсти. Апостоли кажуть, що нема 
настільки хліба для стільки народу. Тут Андрій десь дізнався, що 
якийсь хлопчина має п ’ять хлібів і дві риби. Ісус каже йому подати 
хліби й риби. І взявши хліби, подякувавши, роздав учням, а учні усім



Santo do mês de novembro
іншим, так само й риби, скільки хто хотів. Відбулося диво. Хліба і 
риби всім вистачило, всі наситилися.

Апостол Андрій разом з іншими учнями був присутній на Тайній 
Вечері, а потім разом з усіма пережив потрясіння і жах, коли Ісуса 
схопили і засудили на смерть. Болісна п ’ятниця, субота... Здавалося, 
всі їх надії були марними. Але в недільну ніч відбувається щось 
несподіване:Ісус воскрес і починаються зустрічі з Воскреслим.

Проповідування апостола
Згідно з переданням, після воскресіння Ісуса і Зіслання Святого 

Духа, апостол Андрій проповідував на берегах Чорного моря. 
Давньоруські перекази говорять про відвідини апостолом Андрієм 
земель, на яких згодом виник Київ, і простежують шлях апостола до 
Новгорода і до північних руських земель.

Близько 70 року апостол Андрій був відданий болючій смерті. Це 
сталося в місті Патри. Андрія розіп’яли на Х-подібному хресті, який з 
тих пір зветься Андріївським хрестом.

André Apóstolo de Cristo 
30 de novembro

Biografia de Santo André
Santo André foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Foi o primeiro 

recrutado dos apóstolos para o Messias. No Novo Testamento é sempre 
citado entre os quatro primeiros, junto com João, Tiago e seu irmão Pedro.

Santo André nasceu em Betsaida, às margens do lago de Genesaré, na 
Galileia. Era filho de Jonas, pescador local, e irmão de Pedro, que também 
é conhecido como Simão. Santo André era discípulo de João, que pregava 
a vinda do Messias, que iria libertár Israel da miséria e da dominação 
estrangeira.

O Evangelho de São João relata o primeiro encontro de André com o 
Filho de Deus, em seus primeiros dias de revelação, após o batismo no Rio 
Jordão: “No dia seguinte, João aí estava de novo, com dois discípulos”. 
“Vendo Jesus que ia passando, apontou”: “Eis aí o Cordeiro de Deus”. “Ou
vindo essas palavras, os dois discípulos seguiram a Jesus”. “Jesus virou-se 
para trás, e vendo que o seguiam, perguntou: O que é que vocês estão

18



Santo do mês de novembro
procurando?” “Eles disseram: Rabi (que quer dizer Mestre), onde moras?” 
“Jesus respondeu: Venham, e vocês verão.” “Então eles foram e viram onde 
Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram 
mais ou menos quatro horas da tarde.” (João 1, 35-36-37-38-39).

São João continua relatando: “André, irmão de Simão Pedro, era um 
dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou 
primeiro o seu próprio irmão Simão, e lhe disse: Nós encontramos o Mes
sias. Então André apresentou Simão a Jesus.” (João 1,40-41-42).

Desde daquele momento, os dois irmãos tomaram-se discípulos de 
Cristo e deixaram tudo para seguir Jesus. No começo da vida pública de 
nosso Senhor ocuparam a mesma casa em Cafamaum. Segundo as Escritu
ras, André esteve sempre próximo a Cristo durante sua vida pública. Esteve 
presente na Última Ceia, viu o Senhor Ressuscitado, testemunhou a Ascen
são, recebeu graças e dons no primeiro Pentecostes.

Santo André ajudou, entre grandes ameaças e perseguições, a estabele
cer a Fé na Palestina. Alguns historiadores relatam que ele provavelmente 
tenha passado por Cítia, Épiro, Acaia e Hélade. Para Nicéforo ele pregou na 
Capadócia, Galácia e Bitínia, e esteve em Bizâncio, onde determinou a 
fundação da Igreja local e apontou São Eustáquio como primeiro bispo.

Finalmente esteve na Trácia, Macedônia, Tessália e mais uma vez em 
Acaia, onde ele formou um grande rebanho e fundou a comunidade cristã 
de Patras, um dos modelos de Igreja nos primeiros tempos. Segundo a 
tradição, André foi crucificado em Patros da Acaia, cidade na qual havia 
sido eleito bispo, durante o reinado de Trajano, por ordem do pró-cônsul 
romano, Egeias. Foi amarrado, a uma cruz em forma de X, que ficou conhe
cida como a “Cruz de Santo André”. Suas relíquias foram transferidas de 
Patros para Constantinopla e depositadas na Igreja dos Apóstolos, toman
do-se padroeiro desta cidade. Quando Constantinopla foi tomada pelos 
franceses no início do século XIII, o Cardeal Pedro de Cápua levou as 
relíquias para a Itália e as colocou na Catedral de Amalfi, onde ainda 
permanecem.

Santo André é honrado como padroeiro da Rússia e Escócia e no calen
dário católico é comemorado no dia 30 de novembro, data de seu martírio.
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Посмертні Згадкиw
f  Valdomira Lucavei

11.07.1935-22.07.2019

Valdomira Lucavei nasceu em 
11/07/1935 na localidade de Linha В muni
cípio de Irati -  Pr. Filha de emigrantes ucra- 
nianos Paulo Roik e Ana Fostatei Roik, cres
ceu numa família numerosa de nove irmãos.

Valdomira foi a quarta filha do casal e 
suas três primeiras irmãs seguiram a vida 
religiosa na Congregação das SMI em 
Prudentópolis. Ela por sua vez, decidiu não 
ir para o convento, mas estudar em Pruden
tópolis no colégio das irmãs até concluir a 
Escola Normal Regional.

Naquela época, uma jovem com o diplo
ma de Normalista representava o estudo de professora formada e por esse 
motivo foi apresentada pelo seu pai à Inspetoria Regional de Ensino para que 
fosse admitida como professora. Prontamente foi oferecido a ela uma escola 
no interior do município de Irati. Trabalhou em Campina Nova e Cadeadinho. 
Nas escolas que lecionou se mostrou muito dedicada como professora e uma 
líder comunitária pois assumiu a catequese e todos os cuidados com a igreja 
da comunidade.

Suas irmãs religiosas sabendo de sua dedicação e devoção espiritual 
pediram que entrasse para o convento, mas ela surpreendeu-as dizendo que 
iria se casar e faria em sua vida dentro do Sacramento do Matrimônio muito 
mais que na vida religiosa. Disse que oferecería a Deus filhos para trabalha
rem na missão da igreja.

Casou-se em 1957 com Nicolau Lucavei e precisou parar de lecionar
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porque em 1958 mudou com a família para Curitiba onde permaneceu por 
dois anos. Ao retomar para o interior estabeleceu-se na localidade de Cerro 
da Ponte Alta, município de Irati. Por ser conhecida na Educação Munici
pal, foi então nomeada professora efetiva do Estado do Paraná.

Na comunidade do Cerro da Ponte Alta assumiu a escola e foi professo
ra, missionária, catequista e orientadora. Preparava as crianças para Primei
ra Eucaristia, trabalha com adolescentes no gmpo das Cruzadas, fazia 
reunião de grupos de jovens e Apostolado da Oração com casais. Preparava 
a escola para missa que sempre acontecia uma vez ao mês. Padre Januário 
Prestavskei, OSBM sempre foi seu orientador espiritual e responsável pelo 
trabalho que Valdomira desenvolvia na comunidade. Nos meses de maio, 
outubro e na quaresma sempre a casa de Dona Valdomira era aberta para 
acolher as famílias para Via Sacra, Novenas e Terço. No final a Oração 
pelas Vocações era rezada por todos e ainda hoje essa comunidade colhe os 
frutos dessas orações, enviando pastores para a messe do Senhor.

Dona Valdomira foi mãe de onze filhos os quais foram criados e educa
dos a meio de muitas orações e bons costumes. Quando os filhos cresceram 
sentiu a necessidade para mudar para a cidade de Prudentópolis, transferiu 
seu magistério para o Instituto Santa Sofia e lá trabalhou até se aposentar. 
Foi nessa cidade que deu condições de estudo aos filhos, onde dois deles 
seguiram a vida religiosa Padre Roberto Lucavei OSBM e Ir. Eufrosenia 
Lucavei SMI.

Em sua morada na localidade de Cerro da Ponte Alta onde mantinha o 
pomar e o quintal foi construída a Igreja Ucraniana Sagrados Corações de 
Jesus e Maria onde ela teve o privilégio de ver seu filho Padre Roberto 
rezar a primeira Missa, com certeza algo muito sonhado e que deveria estar 
em seus pedidos e orações.

Em Prudentópolis engajou-se na Paróquia São Josafat e tomou-se uma 
paroquiana exemplar, ativa e dedicada não só no âmbito espiritual, mas 
também nos eventos sociais promovidos pela Paróquia. Não faltava às 
Missas, Novenas, Vias Sacras e reuniões do Apostolado de Oração do qual 
foi Coordenadora por 25 anos e secretaria por todo o tempo. Por saber falar, 
ler e escrever na língua ucraniana redigia as atas e juntamente com a 
Comissão e o Pároco realizava as reuniões mensais.

Nos eventos da Paróquia foi a pessoa que madrugava no pavilhão. 
Eram festas, chás, bingos, jantares e festivais que seu trabalho voluntário 
era dedicado com muito carinho.
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Viuvou em 2009 e em 2015 mudou-se para Irati para ficar mais próxi
ma de seus familiares. Lá frequentou a Paróquia Ucraniana Imaculado 
coração de Maria. Em 2017, com 82 anos por vontade própria e decidida 
optou em recolhe-se na Casa de Repouso Nossa Senhora do Amparo em 
Colônia Marcelino. Sob os cuidados das Irmãs SMI optou em terminar sua 
vida terrena num merecido descanso físico, onde pode dedicar-se a leitura 
de livros espirituais, com grande ansiedade esperava pelo jornal prácia e 
periódico missionário e também muita oração. Seus dias na Casa de Repou
so foram dedicados a muita oração muitas vezes recolhida em seu quarto na 
Capela ou na igreja. Dona Valdomira recebia muitas visitas de seus filhos e 
parentes. Sempre mostrava ânimo e muita vontade de viver sempre saben
do que quando for a vontade de Deus ela partira deste mundo para a eterni
dade. Era sempre muito consciente que a morte nos aguarda e não temia 
que este dia chegasse.

No dia 22 de julho de 2019 às quatro horas e trinta minutos da manhã 
em Marcelino na Casa de Repouso, Dona Valdomira faleceu (à morte dos 
justos) nos braços das Irmãs SMI que ela tanto amava e a acompanhavam 
com tanto carinho. Faleceu repentinamente sem dor ou sofrimento. Uma 
brisa leve a levou para a eternidade junto a Deus.

Dona Valdomira foi levada para Irati para a Paróquia Imaculado Cora
ção de Maria onde às 20:00 horas do mesmo dia foi celebrada uma Missa 
pelos Padres Roberto Lucavei, Luis Slobodjan e Deonisio Mazur. Parentes 
e amigos tiveram a oportunidade de prestar orações e homenagens a ela em 
Irati. Depois da Missa seu corpo foi trasladado para Prudentopolis para ser 
velado na Capela São José do Cemitério Ucraniano, onde foi velada à noite 
toda na presença de parentes e amigos. Foi sepultada no Cemitério Ucrania
no São Josafat após a celebração da Divina Liturgia celebrada pelo Eparca, 
Bispo Dom Meron Mazur e concelebrada por 10 padres.

Nós, os filhos e filhas, agradecemos de coração o carinho e as manifes
tações de sentimentos e apoio neste momento de grande dor pela ocasião do 
falecimento de nossa mãezinha querida. Agradecemos pela presença e cele
bração da Divina Liturgia ao Bispo Dom Meron Mazur, Padre Provincial 
Antônio Royk Sobrinho, Padre Paulo Markiv, Padre Luis Slobodjan, Padre 
Deonisio Mazur, Padre José Ratusznei, Padre Jovino Ferentz, Padre Teodo- 
ro Haliski, Padre Bonifácio Zaluzki, Padre Valmor Szeremeta, Padre Antô
nio Zubek, Padre Mateus Krefer, Padre Dionisio Horbush. Também agrade
cemos às Irmãs Servas de Maria Imaculada, Irmãs de São José, Catequistas
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do Sagrado Coração de Jesus. Agradecemos aos representantes das Pasto
rais: Apostolado da Oração, Grupo Folclórico Vesselka, Paróquia Assunção 
de Nossa Senhora de Guarapuava, Irmãs de Maria Imaculada pela repre- 
sentatividade e homenagens singelas com palavras e flores e coroas. Agra
decemos à Funerária São João e o Plano Uni-Paz na preparação e traslado 
do corpo desde a Colônia Marcelino até o Cemitério São Josafat em 
Prudentópolis. Agradecemos a todos os parentes, os nossos tios e tias, 
primos e primas sobrinhos e sobrinhas com as suas famílias. Tantos amigos 
que vieram de varias cidades e localidades para manifestar apoio e prestar 
condolências. Estamos profundamente agradecidos a todos que em nome 
de varias localidades e cidades, paróquias e igrejas prestaram a sua home
nagem em nome de todos, seja pela presença ou por escrito. Foram tantas e 
fortes as emoções vividas nestes dias. Agradecemos a todos que ofereceram 
as suas orações pela alma de minha mãezinha e também pela família. O 
nosso muito obrigado. Temos certeza que a nossa mãezinha iria dizer: 
“Nooossaaa , tantos padres, Irmãs, Catequistas, tanta gente e até o Bispo 
vieram pro funeral” . Temos certeza de que estava do jeito que ela gostaria 
que fosse.

Agora papai e mamãe estão no céu e olham por nós. Disse Jesus: “Na 
ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio; são, 
todavia, como os anjos do céu” (Mateus 22:30).

Dona Valdomira deixou-nos, mas nada poderá apagar dos nossos 
pensamentos a suavidade e doçura nada poderá suavizar a saudade que sua 
ausência provoca em nossos corações.

f  Dionizio Marinhak (Nico)

"Na Terra amei a todos e por todos fui amado. Deus 
traçou meu destino e por Ele fui chamado” .

Nico era uma pessoa muito feliz, guerreiro e tinha 
muitos sonhos. Transmitia um pouco da sua alegria 
tocando gaita.

Nasceu no dia 21/05/1955 em Prudentópolis -  PR. 
Filho de Miguel e Tecla, era casado com Maria Pres- 
lhak. Juntos tiveram quatro filhos: César, Neuza, Joana
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e Eder.
Viveu na comunidade de Linha Tigre, participava da igreja Natividade 

de Nossa Senhora de Linha Eduardo Chaves e era membro ativo do Apos- 
tolado da Oração.

Faleceu no dia 19 de setembro de 2018 no Hospital Algelina Caron em 
Curitiba aos 63 anos de idade. O corpo foi velado em sua residência onde 
amigos e familiares prestaram sua última homenagem.

Agradecimentos

Agradecimento por graça alcançada por intermédio de 
Dom Efraim Basílio Krevey, OSBM

Agradeço a Deus pelo dom da vida e do ministério sacerdotal de Dom 
Efraim Basílio Krevey, OSBM. No dia do seu falecimento, minha vida foi 
abalada com o diagnóstico de um câncer maligno. Estava com o resultado 
dos exames nas minhas mãos quando também recebi a triste notícia do 
falecimento do nosso querido bispo Dom Efraim Basílio Krevey, o qual 
também foi vítima de um câncer. Neste momento confiei minha doença nas 
mãos de D. Efraim, para que levasse minhas preocupações e angustias até 
Deus. Rezei para que Dom Efraim intercedesse a Deus por mim, que não 
importasse o que iria passar, a fim de que tudo corresse bem. Dias depois, 
fiz a cirurgia e tudo correu bem. Graças a Deus e por intermédio de Dom 
Efraim, nenhum vestígio da doença ficou. Hoje já  se passaram 5 anos e 
novamente recebo os laudos em minhas mãos, mas desta vez o sentimento 
é de alegria e de profunda gratidão a Deus, pois estou totalmente curada.

Sofia Keutika Presaniuk 

Oferta ao Missionário: 100J00
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