
Редакційне
Неділя Пасхи

П асха - центральне свято 
християнського календаря, коли 
християни святкую ть Х ристове 
воскресіння. Д ата П асхи припадає, 
гідно з астром ічними численнями, 
припадає в наступну неділю  повні 
21-го квітня. В ід  дати коли 
святкується неділя П асхи залеж ать всі 
рухомі свята літургічного календаря.
Н еділю  П асхи попередж аю ть 40 днів 
посту і великодній тиж день.

Ж иди й  християни святкю ть 
П асху у  відм інних датах і з відм інних 
причин. В християнстві, цей  празник 
відзначає Х ристове воскресіння. А  в 
ж идівській традиц ії П асха відзначає визволення ізраїльського народу 
від єгипетської неволі. В обидвох випадках центральна правда це 
перехід: перехід від  смерти до ж иття й від  неволі до свободи.

П іст в католицтві це запрош ення вірних до навернення і до 
відновлення життя. Одне слово, в пості всі вірні запрош ені до 
практики добра.

П асха не існує виклю чно в християнськім  і ж идівськім  
календарях. Ц я дата в багатьох народах означала перехід від зим и до 
весни. О значала також свято весни в кочовичих групах (народах) ще 
перед М ойсеєм. К рім  того, погани в середньовіччі святкували в той 
час богиню  веси  “О стера” (Істер в англійській мові) і це ім ’я 
“EA STER ” вж иване посьогодні в англійській мові. Богиння О С ТЕР 
була представлена з яйцем  у  руках і коло її н іг - заяць, фігури які 
досьогодні залиш илися в святкуванні християнської Пасхи.

К рім  релігійного значення для християн, сьогодні, П асха щ е стала 
великою  нагодою  в комерційному світі в розпродаж і чоколяди й в 
роздаванні подарунків головно для дітей , переконую чи м алят щ о це 
заяць приніс дарунки.

Редакція
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Editorial
Domingo de Páscoa

A  Páscoa é a m ais im portante festa 
do calendário cristão, quando os cristãos 
com em oram  a ressurreição de Cristo.

A  data da com em oração cai entre os 
dias 22 de m arço e 25 de abril, segundo 
cálculos da astronom ia. A  data da Páscoa 
é definida no dom ingo seguinte depois da 
lua cheia do dia 21 de m arço. D essa defi
nição dependem  todas as outras datas 
m óveis do calendário litúrgico. A  Páscoa 
é precedida po r 40 dias da quaresm a m ais 
a  sem ana santa.

Judeus e cristãos festejam  a Páscoa 
em  dias e com  m otivos diferentes. N o 
cristianism o, a  festa m arca a ressurreição 
de Cristo, em  um  dom ingo. Já  na  tradição 
judaica, a páscoa m arca a libertação do povo de Israel escravizado pelo 
Egito. E m  am bas, a  ideia que prevalece é a de passagem : da m orte à  vida, 
da escravidão à  liberdade.

D o ponto de v ista  católico, os fieis são cham ados para  o com prom eti
m ento com  um a nova vida, que considere tam bém  um a v ida digna para 
todas as pessoas. A ssim , todos são convidados à  conversão, e à  p ratica do 
bem .

A  Páscoa não está exclusivam ente ligada ao calendário cristão. A ntes 
de estar associada à figura de Jesus, a festa m arcava a transição entre inver
no e prim avera. Indica ainda que a  palavra  “páscoa” define a festa da 
prim avera entre os pastores nôm ades da era pré-m osaica (anterior ao perío 
do em  que v iveu  M oisés). A lém  disso, os pagãos da Idade M édia festeja
vam  O stera ou  E sther (Easter em  inglês), deusa da prim avera e este nom e 
perm anece até hoje na  língua inglesa. Em  sua im agem , ela era representada 
carregando um  ovo, tendo um  coelho saltando aos seus pés, figuras que 
perm anecem  até hoje tam bém  na  Páscoa cristã e além  do aspecto religioso, 
a  páscoa é m uito explorada com ercialm ente. É  costum e oferecer ovos de 
chocolate aos entes queridos, dizendo às crianças que quem  os trouxe foi o 
coelho da Páscoa.

2



Загальне Намірення А. М.
Молімося, щоб усі люди, які підлягають

залежностям, отримували належну допомогу і
підтримку.

Ходячи вулицями, особливо по м істах де багато меш канців, м ож на 
легко зустріти  лю дей, які є залеж ним и від наркотиків, також можемо 
це побачити по телебаченні чи  при інш их обставинах. Ц і сцени, без 
сумніву, впливаю ть на нас, зм уш ую ть нас боятися, викликаю ть 
цікавість, призводять до р ізних думок, це все частково впливає на 
наш у лю дську природу. А ле про справжню  причину ц ієї ситуації мало 
хто себе запитує. С еред лю дей, які маю ть залеж ність, є ті, хто має 
власні сім 'ї, є батьками або дітьм и, м ає свою  роботу, але з різних 
причин увійш ли в це ж иття, щ об позбутися якоїсь ситуації, яка, 
здається, не м ає ш ляхів виріш ення. Однак, кожна лю дина м ає свою 
гідність! П апа Ф ранциск в А паресіді сказав, якщ о дозволяти 
використовувати наркотики, то залеж ність буде зменш ена. "Нам 
потрібно обійняти всіх, хто потребує", - п ідкреслив він.
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Загальне Намірення А. М.
Згідно з даним и 2019 року, у  Бразилії є понад два м ільйони людей, 

які страж даю ть від певного типу хім ічної залеж ності, а основна 
проблема сконцентрована у  південно-східном у регіон і країни. Т ільки 
в Ріо-де-Ж анейро прож иває понад 600 тисяч таких лю дей і лиш е 20 
ліж ок розраховано для належ ного догляду за  ними. Католицька церква 
у  світі, особливо в Бразилії, прагне допомогти цим  людям. Є багато 
релігійних інститутів, які маю ть спеціальну харизму для праці з 
лю дьми, які є залеж ними. О днак уряд не робить те, ш о є потрібно, 
адже прийде партія чи  відійде -  ситуація незмінна, виглядає шо 
ріш енням  є застосування насильства. А  найбільш е потрібним  є це 
вийти з егоїзму, прийняти причину з ріш учістю , ставитися до лю дей з 
гідністю . Ц ілую ч и  П апу Ф ранциска щ е раз: “У Б равш ії та в світі 
так багато ситуацій, що вимагають уваги, турботи, любові, як  
боротьба з залежністю. Однак часто в нашому суспільстві панує 
егоїзм. Є так багато торговців смертю, які дотримуються логіки 
влади і грошей за будь-яку ціну”.

С вятіш ий О тець закликає нас єднатися в м олитві, бо перед будь- 
-якою залеж ністю  є ж иття, ж иття людини. Є матері, які плачуть за 
своїми дітьми, є д іти  які хочуть мати батьків навколо, і багато хто хоче 
вийти з такого життя. Багато також є труднощ ів, з яким и 
зустрічаю ться с ім ’ї, але дуже часто причиною  є відсутність допомоги 
зі сторони оточуючих. С вятий Іван П авло II в 1984 році, вже 
наголош ую чи на цій  проблемі, сказав: ‘‘Д ля боротьби з бичем 
наркотиків та відновленням жертв необхідно, в першу чергу, 
людських цінностей любові та життя, вони можуть надати повного 
сенсу нашому існуванню, особливо коли він просвічений релігійною  
вірою ”. І додає: "Церква в ім'я Христа пропонує терапію любові як  
відповідь і як альтернативу.". В икористаймо лю бов і молитву, бо це 
зброя для нас, щ об боротися із цим  злом, а також зробити все, щ об 
такі лю ди не були покинуті, а  щ об почувалися людиною.

о. С тефан Вонсік, ЧСВ В
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Intenção Universal
Rezemos para que todas as pessoas sob a influência de 

dependências sejam bem ajudadas e acompanhadas.

A o andar pelas ruas, principalm ente em  cidades com  um  num ero signi
ficativo de habitantes, é fácil encontrar pessoas dependentes de algum  tipo 
de narcótico, ou pela  televisão quantos são os casos que podem os acom pa
nhar. São cenas que im pactam , que nos dão m edo, que despertam  curiosida
de, que levam  ao surgim ento de opiniões...isso faz parte  da natureza do ser 
hum ano. M as o porquê da situação são poucos os que interrogam . N o m eio 
de pessoas que possuem  algum  vício estão aqueles que tem  fam ília, são 
pais ou são filhos, tem  o seu trabalho, m as que po r um  m otivo ou  outro 
entraram  nessa v ida para  se livrar de algum a situação que parece não ter 
solução, existe um  vazio existencial. Todos possuem  sua dignidade com o 
seres hum anos! O  Papa Francisco disse em  A parecida que não é autorizan
do o uso de drogas que a dependência será reduzida. “Precisamos abraçar 
a todos que passam por necessidade” afirm ou ele.

Segundo dados de 2019, o B rasil possui m ais de dois m ilhões de pesso
as que sofrem  com  algum  tipo de dependência quím ica e a principal 
concentração fica da região Sudeste do país. Só no R io de Janeiro v ivem  
m ais de 600 m il dependentes e apenas 20 leitos disponíveis para  atendi
m ento. A  Igreja Católica no m undo, de m aneira especial no Brasil, se esfor
ça para  ajudar essas pessoas. M uitos são os Institutos R eligiosos que 
possuem  p o r carism a a recuperação de dependentes quím icos. M as o
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Intenção Universal
governo deixa ainda 
m uito a  desejar, entra 
partido, sai partido e 
as condições continu
am  a  m esm a, parece 
que o uso  d a  v iolência 
é a  solução. Sair do 
egoísm o, abraçar a  
causa com  determ ina
ção, tra tar pessoas 
com o pessoas, esse é 
o  prim eiro passo  a  ser dado. É  preciso  enfren tar a  raiz  do problem a. C itando 
novam ente o Papa Francisco: “Há tantas situações no Brasil e no mundo 
que a reclama atenção, cuidado, amor, como a luta contra a dependência 
química. Frequentemente, porém, nas nossas sociedades o que prevalece é 
o egoísmo. São tantos os mercadores de mortes que seguem a lógica do 
poder e do dinheiro à todo custo

O  Santo Padre nos convida a  nos unirm os em  oração, antes de qualquer 
dependência existe vida, v ida  de u m  ser hum ano; existe m ães que choram  
p o r seus filhos, filhos que querem  te r os seus pais po r perto , e  m uitos que 
desejam  sair dessa vida. São m uitas as dificuldades que as fam ilias tem  que 
enfrentar para  ajudar os dependentes, principalm ente a  falta  de assistência. 
São João Paulo  II em  1984já  acentuava esse problem a, disse: “P ara  comba
ter o flagelo das drogas e para a recuperação de suas vítimas, é necessário 
que, em prim eiro lugar, sejam resgatados os valores humanos do amor e da 
vida, os únicos capazes de dar pleno sentido à nossa existência, principal
mente quando iluminados pela fé  religiosa ”. E  complete. “A  Igreja, em 
nome de Cristo, propõe como resposta e como alternativa a Terapia do 
Amor. ” Usemos a  oração e o am or, essas são as arm as pa ra  que possam os 
com bater esse m al, e  tam bém  para  fazer com  que essas pessoas se sintam  
abraçadas p o r todos nós.

Лтог

Pe. Estefano W onsik, OSBM .
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Апостольство Молитви
Часто знайдемо особі які відмовляються і не 

хочуть вступати в ряди Апостольства Молитви, бо 
кажуть, що не хочуть брати на себе ще нові зобов’ 
язання, бо вже й так багато їх є і вистачить заховати ті 
які вже прийняли й не накладати нові неспокої на 
совість і обтяжувати її новими коли не вдасться 
виконати прийнятих зобов’язань. Тут слід дати деякі 
вияснення тим які носяться з такими труднощами.

В першій мірі, слід пам’ятати, що тут не йдеться про те, щоб обтяжувати 
совість, бо Апостольство Молитви не має особливших законів, які члени 
беруть на себе й мають в совісті обов’язок їх заховувати. Коли хтось не піде 
на збори, або не зробить щоденного пожертвування, або не схоче брати 
участи в адорації, в реколекціях і конференціях, не має ніякої провини перед 
Богом, бо виконувати приписи Апостольства Молитви не зобов’язує нікого 
під гріхом чи хоч би й найменшою провиною. Прийняття когось в члени 
Апостольства Молитви це зробити намір, щоб щоденні молитви, праці, 
радощі, терпіння, всякі переживання не були лише особистими 
переживаннями, без ніякого значення для інших, але щоб це все було 
злучене з усіма переживаннями Ісуса Христа коли він жив на землі й 
жертвоване для Бога як Він все те переживав і жертвував для Отця 
Небесного за спасіння людей. Християнин через Хрищення в Христа 
одягнувся і тепер він має намір лучити своє життя все тісніше з Христом, 
щоб так нині це життя і жертви Ісуса Христа продовжалися в особі члена 
Апостольства Молитви. В той спосіб він доповнює в своїй особі через своє 
життя те, що за свого життя жертвував Небесному Отцеві Ісус.

В сам день прийняття, член робить таку посвяту себе і свого життя тим, 
що продовжує на землі в нинішніх часах спасительне діло Ісуса Христа. Ціле 
його життя, яке в Хрищенні стало продовженням життя Ісуса Христа, він 
робить життям апостола Небесного Царства за прикладом Ісуса Христа.

Будучи членом Апостольста Молитви, він має різні середники, щоб 
цього не забувати, як щоденне повторення пожертвування, місячні збори, 
адорації і різні зустрічі, але він не бере на себе зобов’язання це все робити 
під гріхом. Не піде на збори то не піде й не буде мати ніякої провини, не 
зробить щоденного пожетвування, то не зробить і не матиме найменшої 
провини, не візьме участи в адорації чи в якійсь зістручі провини в тому 
найменшої не буде мати. Все те, коли буде робити, воно буде служити для 
відживлення його початкового рішення і це буде проявляти його волю 
справді бути Христовим Апостолом через молитву й жертвування свого 
життя.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
E se eu não puder cum prir as com prom is

sos do m em bro do A postolado?
Encontramos frequentemente pessoas que não querem 

entrar no Apostolado da Oração porque, dizem, que não 
querem assumir ainda mais compromissos, porque já  os têm 
muitos e acham que basta os que já  possuem e não onerar a 
consciência ainda outras obrigações. Têm medo de assumir e 
não poder cumprir. Como resposta a essas pessoas damos 
uma breve explicação para afastar as suas dúvidas e temores.

Em primeiro lugar, deve-se saber, que não se trata de assumir compromissos que 
vão obrigar em consciência, porque o Apostolado da Oração não impõe a seus mem
bros prescrições especiais obrigatórias, que os membros devem cumpri-los em cons
ciência. Se alguém não participa da reunião mensal, não participa e não tem nenhu
ma culpa diante de Deus, se não reza o oferecimento diário, não o faz e de nenhuma 
maneira comete um pecado, se não se inscreve num retiro ou num encontro, não tem 
culpa nenhuma e não deve pensar em se infiel a Deus porque não assume sob obriga
ção o compromisso de ser apóstolo de Cristo. Tudo o que o Apostolado prescreve e 
pratica não é obrigatório. Entrar na confraria do apostolado da Oração é fazer inten
ção que suas orações cotidianas, seu trabalho, suas alegrias, sofrimentos e tudo o que 
vive no seu dia a dia não sejam simplesmente seus atos com valor pessoal, sem 
nenhum valor para outros, mas para que tudo na sua vida esteja unido com todas as 
vivências de Jesus Cristo que viveu toda sua vida oferecendo-se a seu Pai pela salva
ção da humanidade. Pelo Batismo, um cristão foi “revestido em Cristo” e agora, 
como membro do Apostolado da Oração faz intenção que todas suas vivências 
estejam intimamente unidas com Jesus como continuação da obra salvadora, confor
me diz são Paulo que um cristão completa na sua vida o que faltou para o que Cristo 
viveu durante a sua vida na terra.

No dia da consagração no Apostolado, o membro consagra tudo o que acontece 
na sua vida como atos unidos a Cristo que se oferece diariamente na sagrada Eucaris
tia pela salvação do mundo. Assim, o cristão transforma-se em apóstolo da obra da 
salvação.

Tomando-se membro do Apostolado, ele tem muitos meios para se lembrar da 
sua consagração e, em consequência, o oferecimento diário, reuniões mensais, adora
ções, encontros, reuniões, etc. vão lhe ajudar para não esquecer do seu compromisso, 
mas nunca cometerá alguma culpa diante de Deus se esquecer do seu compromisso. 
A frequência nas reuniões e outros eventos servem para manter acesa a chama do seu 
apostolado, mas não oneram sua consciência com uma obrigação em consciência.

Toda sua vida e todos seus atos não serão apenas atos humanos pessoais, mas 
serão unidos com Cristo, que se oferece na eucaristia pela salvação da humanidade e 
assim ser um cristão ativo e missionário de Cristo na sua obra da salvação.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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“A salvação entrou hoje neste lar”! Lcl9,9.
Você prefere ser miojo ou macarronada?

Vivem os num  m undo em  transform ações e esse fator coloca alguns 
aspectos em  baixa e outros em  alta. Em  baixa, estão os valores hum anos e 
cristãos básicos como: a fé, a verdade, a retidão, a paz, e o amor. Estes são 
substituídos po r com pensações im ediatas e passageiras, esvaziando cada 
vez m ais os corações, forçando a busca incessante de satisfação, tom ando 
sua vida sem  sentido. Façam os neste m om ento, uso  da reflexão feita pelo 
Pe. C ristyan Schankar, quando diz: Você prefere ser m iojo ou m acarrona
da?

Vejamos prim eiro as qualidades de cada um . O que é o M iojo? É um  
m acarrão instantâneo, com ida para  ser feita rapidam ente, não p recisa de 
tem peros apenas de 'agua , é individual. A  gente só com e m iojo quando não 
tem  nada m elhor para  comer. N inguém  vai ao restaurante para  com er 
m iojo.

E  o que é m acarronada?
A  m acarronada vem  com  diversidade de tem peros e increm entos. 

A grada a todos, geralm ente, não é para  um a pessoa, m as para  m ais pessoas. 
M acarronada é algo que se abre ao amor. Os tem peros são colocados 
conform e o gosto das pessoas ou  dos próprios fam iliares.

Congregação Mariana
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R eflexão: Q uem  é m iojo é instantâneo, se preocupa com  ele m esm o, 
não nam ora porque não aguenta um a relação po r tem po. Q uem  é m iojo não 
se sacrifica po r ninguém , não aguenta nada po r ninguém . A  pessoa m iojo é 
sem  graça. Q uem  não vive na  graça de D eus não acha graça da vida. Toda 
pessoa m iojo é egoísta.

Já  a pessoa m acarronada é solícita e agradável. C onviver com  quem  é 
m acarronada é um a benção, pois a  pessoa se preocupa com  você, te ajuda. 
Você até pode m elhorar o m iojo colocando alguns tem peros, m as não se 
assem elha com  m acarronada. C om  qual dos dois tipos você se parece m ais? 
Se você é m ais m iojo é hora de m udar. É  preciso acrescentar tem peros 
eficientes em  sua vida, tais como: oração, prática dos sacram entos, nas 
celebrações e na participação da v ida social da com unidade. Q uem  você 
p recisa tratar m elhor? C om  quem  precisa ter m ais paciência? N ão despre
ze o m iojo um  dia ele pode te salvar, m as se preocupe em  ser m acarronada, 
ter m ais paciência e am ar o próxim o cada vez m ais. Podem os nascer m iojo, 
porém , podem os m udar com  a graça de D eus e serm os m elhor para  outras 
pessoas.

N este sentido querido jovem , cada novo dia que é nos dado é um a 
graça, um a dádiva concedida p o r D eus para  nós. Segundo as palavras do 
Papa B ento X V I, no prefácio do YO UCAT -  Catecism o para  Jovens -  os 
jovens no decorrer de suas vivas, “desejam  crer, procuram  a  D eus, am am  a 
Cristo e querem  um  cam inho de com unhão” . É  isso que D eus espera de 
vocês. M esm o em  m eio as m udanças do m undo lem brem os dos valores 
perenes, ou seja, que não são passageiros, não caem  da m oda e que tom am  
a vida do ser hum ano realm ente feliz e realizada. M uitos dos problem as 
que afligem  as pessoas são po r conta da negação destes valores fundam en
tais. Q uando usarm os a capacidade am orosa que existe em  nós, germ inarão 
os valores e refletir-se-á em  nossa v ida fam iliar, social e profissional a paz, 
o am or e reinará  a felicidade. Sejam os com o o hom em  sábio que construiu 
a sua casa sobre a rocha. C oloquem os bases seguras na  construção de 
nossas vidas. A um entem os a nossa fé no Cristo R essuscitado, na  nossa 
salvação. D eus nos am ou tanto que m andou seu único Filho para  nos salvar.

Leiam os com  atenção a parábola de Zaqueu -  Lucas 19,1-9, a qual faz 
nos refletir no am or que D eus tem  po r cada um  de nós de form a particular. 
Podem os perceber que é um a história  de olhares. Zaqueu quis descobrir

Congregação Mariana
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quem  era  Jesus. Jesus quis ver Zaqueu. Jesus quer nosso coração, entulhado 
de ídolos. E le ajeita um  cantinho para  ficar a  nossa espera, E le desce até o 
m ais íntim o do nosso ser. Q uando Cristo quer algo com  alguém , ele não 
olha a classe social, cor, se tem  nível fundam ental, m édio, superior ou se é 
analfabeto.

C risto procura verdadeiros adoradores que O adorem  em  Espirito  e 
verdade. N ão im porta a sua condição ou o quanto você é pecador. N ão 
interessa o tam anho da m ultidão, Jesus nos vê e nos conhece. Jesus sabe 
quem  som os, o que fizem os e o que fazem os. E le sabe os detalhes m ais 
íntim os do nosso coração e, m esm o assim , nos busca em  m eio à m ultidão. 
N ão im porta o que os outros achem  de você, para  Jesus você é alvo de seu 
amor. Rezem os com o grupo M ariano, agradecendo o D om  da Vida, pedin
do perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que deixam os de procurar 
D eus e de buscar a nossa salvação.

Sugestão de dinâm ica:
Peça para  cada participante escrever na  folha em  letra  de form a quali

dades e defeitos dele sem  se identificar.
O  dirigente deverá recolher as folhas e distribuí-las aleatoriam ente.
C ada participante deve ler a  folha que recebeu e ten tar descobrir quem  

é.
A pós cada leitura o dirigente deve ressaltar que m uitas vezes a  falta de 

conhecim ento do outro nos leva a pré julgar. Jesus foi com preensivo com  
Zaqueu e não se im portou com  seus defeitos. A  dinâm ica nos incentiva a 
m udar o valo r negativo, tom ando-o positivo. Interessar-se verdadeiram ente 
pelas qualidades do outro é um  exercício diário e que nos leva a grandes 
m udanças pessoais.

Congregação Mariana
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Com Jesus aprendemos a servir

1. Acolhida
A colher os adoles

centes com  as virtudes de 
Jesus escritas no cartão- 
zinho. D istribuir na porta 
da sala. A ntes de iniciar o 
Encontro trabalhar as 
virtudes com  eles refle
tindo sobre a vivência de 
Jesus em  sua fam ília e 
comunidade.

2. Organizar a sala 
para o Encontro com:

Material: Bíblia, bacia, jarro  com  água e toalha

3. Objetivo do Encontro
Levar os m ejistas a perceberem  que devem os servir seguindo o exemplo 

de Jesus: “Se eu, vosso Senhor e M estre, vos lavei os pés, tam bém  vós deveis 
lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos 
fiz, assim  façais tam bém  vós.” (Jo: 13, 14-15)

4. Oração inicial
Olhem os para M aria que foi o grande exem plo de serviço e digamos: 

Ave-M aria...

Movimento Eucarístico Jovem

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês
Partilhar a experiência vivenciada do m ês anterior.

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Mc: 10,42-45 - "O Filho do H om em  não veio para ser servido, m as para 

servir” .
Mt: 10,29 - “A prendam  com igo porque sou bondoso e tenho um  coração 

hum ilde.”
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Hebreus: 10,24 - "Considerem o-nos tam bém  uns aos outros, para nos 
estim ularm os ao am or e às boas obras"

Jo: 13, 1-16 - " O lava-pés” .

7. Aprofundamento do tema
H á m uitos anos atrás, havia pessoas que trabalhavam  nas casas e nas 

fazendas sem  ganhar nem  um  pouquinho de dinheiro. Elas trabalhavam  
m uito, em  serviços que, às vezes, ninguém  queria fazer. M uitas vezes eram  
m altratadas, apanhavam , ficavam  am arradas até com  correntes. Sofiiam  
m uito. Essas pessoas eram  cham adas de escravas.

N a lição de hoje, vam os ver um  serviço que era feito pelos escravos, na 
época de Jesus.

Durante o tem po que passou aqui na terra, Jesus conheceu m uitas pesso
as, e sempre foi bom  com  todas elas. Ele curou os doentes, acalm ou os 
nervosos, deu alegria aos tristes, abençoou as crianças e ensinou m uitas 
coisas para elas.

Hoje, não precisam os lavar os pés das outras pessoas. Com o podem os 
dem onstrar am or ao próxim o? Depois conclua enfatizando que precisam os 
ser hum ildes nas nossas atitudes. Por Ex: A bordar preconceitos de sexo ou 
classe social. Por exemplo: isso é serviço de mulher. N ão vou arrum ar a 
cama, nem  guardar os m eus brinquedos, isso a em pregada faz.

8. Dinâmica
Lava pés dos discípulos
Montagem do cenário:
Colocar a bacia, a toalha e a ja rra  com  água sobre um a m esa em  um  

canto da sala. Pedir a dois voluntários que tirem  m eias e sapatos. M ostrar 
para os adolescentes o recipiente com  areia ou terra e perguntar: O que a 
areia ou a terra faz a seus pés quando vocês andam  com  chinelos ou sandá
lias? (Deixa-os sujos.) O que acontece com  o piso de sua casa quando vocês 
entram  com  os pés sujos e suados? (Fica sujo). U m  dos costum es do povo 
onde Jesus vivia era ter servos para lavar os pés das pessoas que vinham  
visitá-los.

Im aginem  vocês estarem  com  sandálias cam inhando fora na areia 
quente e entrassem  em  casa para comer. Com o vocês se sentiriam  se alguém  
lhes lavasse os pés com  água fria? O que a areia ou a terra faz a seus pés 
quando vocês andam  com  chinelos ou sandálias? (Deixa-os sujos.) O que

Movimento Eucarístico Jovem
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acontece com  o piso de sua casa quando você entra com  os pés sujos e 
suados? (Fica sujo.)

Fazer o lava-pés, onde cada um a lavará o pé da pessoa que está do seu 
lado direito.

Refletir
O que você sentiu quando lavou os pés do outro? É fácil ter essa atitude 

de hum ildade?
Esse foi o principal sentido e m otivo da vida de m issão de Jesus: o servi

ço. M as para isso é necessário hum ildade e desprendim ento. E  nós, tem os 
coragem  de assum ir essa vida m issionária vivida por Jesus e sugerida a nós?

O que nos falta para vivenciar essa vida de serviço-desprendim ento- 
doação?

9. Atividade de Reflexão
Vocês concordam  que Jesus não podería ter sido tão diferente nesse perí

odo que cham am os de vida oculta? Por quê?
O que vocês acham  que a passagem  que acabam os de ler de M ateus tem  

a ver com  tudo isto que estam os falando?
Revelar aos pequeninos significa revelar a todas as pessoas que estão 

abertas e dispostas a ouvirem  e a acolherem  de coração aberto a Palavra de 
Deus, a pessoa e o exemplo de Jesus.

10. Compromissos ou tarefas para o mês
Fazer algum  gesto concreto de ajuda, de serviço a alguém  sem  o m enor 

interesse. U m  gesto de pura doação.

11. Texto para Reflexão
Jesus erguendo-se da ceia tom ou jarro  e bacia e lavou os pés dos discípu

los, este exem plo Jesus nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se. Ó M estre 
não por quem  és. N ão terás parte com igo se não lavar os teus pés.

És o Senhor tu  és o m estre os m eus pés não lavarás o que ora faço não 
sabes m as depois com preenderás. Se eu, vosso m estre e Senhor, vossos pés 
hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros; eis a lição que vos dei.

Eis com o irão reconhecer-nos com o discípulos m eus. Se vos amais uns 
aos outros disse Jesus para os seus. Dou-vos um  novo m andam ento. Deixo 
ao partir nova lei. Que vos am eis uns aos outros assim  com o eu vos amei.

Movimento Eucarístico Jovem
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Покровитель на місяць квітень
Св. Апостол і Євангелист Марко - 25 квітна

Дня 25 квітня Церква віддає честь пам’яті 
святого апостола і євангелиста Марка.

Святий євангелист Марко родом був єврей, 
учень святого апостола Петра і улюблений, 
його ж у Посланні своєму Св. Петро згадує, 
кажучи: «Вітає вас у Вавилоні вибрана 
[Церква], і Марко, син мій». Син же не по крові, 
а по Духу, народжений благовістям хрищенням.
Зарахований був Марко святий до лику святих 
сімдесяти апостолів Христових.
Правдоподібно це був той молодець, що йшов 
за Ісусом під час страстей і з якого здерли плащ 
і він мусів втікати нагий (Mt 4,50-52). Після 
Христового воскресіння, він був 
співподорожнім святому Петрові і в Римі з ним 
був, написав там святе Євангеліє на прохання 
вірних. Написав про Христове на землі 
перебування з людьми. Петро, прочитавши, 
підтвердив, що все написане правдиве, і звелів 
усім читати його і вірити написаному. Тоді святий верховний апостол Петро послав 
Марка святого спершу в Аквилію на проповідь Божого слова, потім до Єгипту, де в 
Олександрії був першим єпископом і Христовим благовісником. Багато країв, як 
Ливію і Пентапол та інші, які в пітьмі були, світлом святої віри просвітив і до Христа 
привів. Всюди Божою силою й благодаттю чудодіючи, прикрасив церкви Христові 
рукопокладанням єпископів й інших служителів Євангелії і навчив багатьох людей 
настільки добродійного життя, що й невірні вельми дивувалися і похваляли. 
Розповідає Євсевій, Кесарії Филипової єпископ, також і Никифор Ксандопул, обидва 
церковних історій достовірні описувачі, що Філон, славний серед тогочасних євреїв 
премудрістю, зі святим Петром у Римі добре запізнався, про олександрійських і тих, 
що в цілому Єгипті християн, яких святий Марко наставив, багато похвального 
писав.

Марко святий у єгипетських краях багатостраждальними трудами своїми 
обробляв виноградник Христовий, маючи престол свій Олександрію, де й помер як 
мученик.

Про страждання святого євангелиста Марка блаженний Семеон Метафраст 
пише так: "У той час, коли святі апостоли розсіялися по вселенній, Марко святий, 
Божою волею, у єгипетські пішов краї. Нарекли ж його євангелистом божественні 
канони святої апостольської Церкви, бо він перший зі всієї Єгипетської землі у Лівії, 
Мармарикії, Амонікії і Пентаполі проповідував Євангеліє Господа і Спаса нашого 
Ісуса Христа. Помер святий апостол, і євангелист, і мученик Христовий Марко в 
єгипетській Олександрії у сьомий календ травня, що є двадцять п ’ятого квітня.
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Santo do mês de abril
Apóstolo e Evangelista São Marcos - 25 de abril
A tradição cristã o identifica com o João Marcos, mencionado como compa

nheiro de São Paulo nos Atos dos Apóstolos, e que posteriormente teria se tomado 
um discípulo de São Pedro.. Pertencia aos "Setenta Discípulos" que foram envia
dos por Jesus para pregar o evangelho. Depois de ressurreição de Jesus, quando 
surgiu a perseguição dos seguidores de Cristo, Herodes Agripa I matou Tiago, 
filho de Zebedeu, e prendeu Pedro, planejando matá-lo após a Páscoa judaica. 
Pedro foi salvo milagrosamente por anjos e escapou do reino de Herodes e depois 
de muitas viagens pela Ásia Menor e pela Síria, foi a Roma. Em algum ponto pelo 
caminho, Pedro encontrou Marcos, o evangelista, e tomou-o como companheiro 
de viagem e intérprete. A pregação de Pedro na cidade teve tanto sucesso que ele 
foi presenteado pelos habitantes da cidade com uma estátua e, a pedidos da popu
lação, Marcos escreveu os sermões de Pedro, compondo assim o Evangelho 
segundo Marcos antes de partir para Alexandria, onde fundou a Igreja de Alexan
dria, cuja sucessão até os dias de hoje é alegada por diversas diferentes denomina
ções, principalmente pela Igreja Ortodoxa Copta. Aspectos da liturgia copta 
contém referencias ao próprio São Marcos. Ele foi o primeiro bispo de Alexandria 
e foi fundador do Cristianismo na África..

Muita confusão já  se criou por conta de mistura de Marcos, o evangelista, 
com João Marcos e o Marcos, primo de Bamabé. A mistura com João Marcos 
levou a diversas especulações. Uma o identifica como o homem que carregou 
água para a casa onde a Última Ceia foi realizada (Marcos 14:13). Já outra o iden
tifica como sendo o jovem que correu nu quando Jesus foi preso, mas duvida-se ja  
que seja Marcos o evangelista.

A Igreja Ortodoxa Copta mantém a tradição de que Marcos, o evangelista, foi 
um dos Setenta Discípulos enviados por Cristo. Ainda de acordo com a Igreja 
Copta, São Marcos nasceu em Cirene na Pentápole, na antiga Líbia. Conta esta 
tradição que as habitantes da Alexandria colocaram uma corda à volta de seu 
pescoço e o arrastaram pelas ruas até que estivesse morto.

Destino de suas relíquias: Em 828 d.C., relíquias que se acredita serem de São 
Marcos foram roubadas em Alexandria por dois mercadores venezianos e levadas 
para Veneza, que tinha São Teodoro como padroeiro. Uma basílica foi construída 
para guardá-las, chamada de Basílica de São Marcos. Há um mosaico nela 
mostrando os marinheiros cobrindo as relíquias com carne de porco para que os 
muçulmanos, senhores de Alexandria, impedidos de tocar nela, não inspecionas
sem a carga.

Há muitas histórias e especulações a respeito de suas relíquias, mas não há 
certeza até hoje onde se encontram.
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Ordenação Diaconal do Sub-diácono 
Thiago Paulo Protexe

O diácono Thiago Paulo Protexe é filho de Paulo e Maristela 
Maria Protexe e irmão de Cleberson Protexe, neto de André e Izabel 
Baran Protexe e de Alberto e lida Procópio, natural da localidade de 
Volta Grande, município de Irati. Cursou o ensino elementar na 
Escola Rural Municipal dos Colonizadores e no Colégio Estadual 
Gonçalves Júnior, distrito Gonçalves Júnior nos anos de 1996 a 
2004, o Ensino Médio no Colégio Estadual Gonçalves Júnior nos 
anos de 2011 a 2014.

Desde pequeno a vontade de entrar para o seminário era 
grande, sentia que cada vez mais, com a participação na Igreja da 
comunidade a vocação se despertava dentro de si para seguir o 
chamado de Cristo. Por esse motivo, no ano de 2002, com 12 anos 
de idade, recebeu o convite do Pe. Eufrem Krefer, OSBM, para 
fazer uma experiência no noviciado dos padres brasilianos em Ivaí. 
Permaneceu por pouco tempo, voltando para a casa de meus pais. 
Mais tarde, vendo que era atuante na comunidade, fui convidado 
pela senhora Nadia Lucavei para ajudar na catequese da comuni
dade. Para bem preparar essas crianças, fez dois anos de curso 
para catequistas em Prudentópolis, no internato Santa Olga das 
Catequistas do Sagrado Coração de Jesus. No segundo ano de 
curso, no ano de 2013, conversando com o Bispo Dom Meron, 
OSBM, sobre a vontade que tinha de entrar para o seminário, ele 
então convidou para que o então catequista fizesse uma experiên-



cia no seminário dos padres diocesanos em Curitiba. Neste mesmo 
ano conversando com os pais e com consentimento deles, ingres
sou no seminário maior São Josafat de Curitiba, iniciando os estu
dos filosóficos na faculdade São Basílio Magno, concluindo o 
mesmo em 2015. No ano de 2016 iniciou os estudos teológicos na 
Faculdade Claretiana de Teologia - Studium Teologicum. No mês de 
outubro de 2018 iniciou também um curso de pós-graduação em 
Mariologia, oferecido pela Faculdade São Basílio Magno (FASBAM) 
e pela Paróquia/Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

No dia 06 de outubro de 2019 foi ordenado sub-diácono pela 
imposição das mãos do metropolita Dom Volodemer Koubetch, na 
capela do seminário maior São Josafat em Curitiba. No dia 12 de 
outubro de 2019, na Catedral Nossa Senhora da Imaculada Concei
ção, em Prudentópolis, realizou-se a Divina Liturgia, na qual foi 
ordenado Diácono, Thiago Paulo Protexe, pela prece de ordenação 
e imposição das mãos de Dom Meron Mazur, Bispo Eparca da 
Eparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição.
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Посмертні ЗгадкиЖ
tVIademira Bardai Bobek

Vlademira Bardai Bobek nasceu no dia 10 de novem
bro de 1932, no município de Ivaí. Filha de José Bardai e 
Maria Zavadoski Bardai.

Casou-se no dia 21 de março de 1953 com Vacilio 
Bobek. Desta união nasceram 5 filhos, os quais receberam 
boa educação principalmente na fé cristã. São eles: Leoni- 
da, Maria Marli, Lucas,VaniTerezinha e Helena Eli.

Deixou 15 netos e 12 bisnetos, aos quais amava muito.
Vlademira (Mera) era membro assíduo do apostolado 

de oração na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Participava dos retiros das 
catequistas auxiliares, promovidos pelo Instituto Secular das Catequistas do 
Sagrado Coração de Jesus, em Prudentópolis.

Vlademira foi professora de corte e costura no Colégio Agrícola, em Ivaí.
Durante sua enfermidade recebeu muitas visitas de amigos, vizinhos, fami

liares, catequistas do Instituto Secular do Sagrado Coração de Jesus, Irmãs 
Servas de Maria Imaculada. Recebia o conforto de sacerdotes, principalmente 
nas primeiras sextas-feiras.

Membros do apostolado da oração de Ivaí visitavam a família de D. Vlade
mira, onde celebravam novenas e rezavam o terço.

Recebeu o sacramento da unção dos enfermos das mãos do padre Mateus 
Krefer.

A família agradece a todos que a visitaram durante a sua enfermidade.
Na madrugada do dia 10 de agosto de 2019, aos 87 anos de idade, em sua 

residência, em Ivaí, na presença de suas filhas Deus a chamou para junto de si.
Seu corpo foi velado na capela mortuária e o sepultamento aconteceu 

após a celebração da Divina Liturgia de corpo presente, celebrada pelo Revmo. 
Pe. Domingos Starepravo.

A família agradece a todos que a confortaram na hora da dor. Nossos espe
ciais agradecimentos ao padre Domingos pelas exéquias e conforto à família.

Eterna memória.
A família.
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t  Marcos Kozechen
Marcos Kozechen nasceu em 29/08/1941 na localida

de de Linha Paraná Faxinai -  Prudentópolis-PR. Filho de 
Waldomiro Kozechen e Catarina Boico Kozechen.

Trabalhou desde a infância com seus pais na lavoura e 
afazeres domésticos. Aos 18 anos foi convocado para 
servir às Forças Armadas do Brasil, onde serviu ao Exército 
Brasileiro. Sempre foi colaborativo com a igreja, seja com 
doações ou com o seu trabalho, ajudando no que fosse 
necessário. Foi membro da Congregação Mariana e poste
riormente do Apostolado da Oração, participando assiduamente das reuniões.

A família era constituída por 9 irmãos: Maria (in meroriam),Tereza, José (in 
meroriam), Mikalina, Jaroslava,Teodósio, Lubina e Zenóbia Irmã Consagrada no 
instituto Irmãs Servas de Maria Imaculada.

Casou-se com Nádia Kruk, com a qual viveu o matrimônio durante 50 anos 
e foram abençoados com 9 filhos: João, Maria, Josafat, Catarina, Miguel, Olha, 
Terezinha, Lubina e Margarete, dos quais foram originados 14 netos.

Sempre foi zeloso com as suas coisas, com a igreja, cultura e tradição dos 
antepassados ucranianos.

Marcos faleceu no dia 21 de novembro de 2019 aos 78 anos de idade. A 
família agradece cordialmente aos médicos, enfermeiros e equipe, aos familia
res e amigos. Em especial ao Pe. Hilário Opaski, OSBM que o atendeu benevo
lentemente durante seus últimos dias e na celebração das exéquias. Somos 
gratos a Deus por esses anos de convivência com a pessoa de Marcos.

Eterna seja sua memória. Вічная пам'ять!
A família.

Agradecimentos
JOANA MESKO ANTONIO doou R$ 200,00 para a Revista Missionário.
Que Deus lhe abençoe e retribua!

Nair Batista agradece uma graça recebida por intercessão da Irmã 
Anatólia Tecla Bodnar, SMI. pela recuperação da saúde do filho Lucas. 
Lucas tinha um problema ortopédico no pé, não conseguia caminhar 
direito, não ficava em pé. Aproximadamente um ano depois de fazer a 
novena pedindo a intercessão da Irmã Anatólia ele passou a caminhar 
normalmente, sem ficar com nenhuma sequela. (R$ 20,00)
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Xpucroc Воскрєс!
Páscoa é dizer sim ao amor e a vida, É investir na fraternidade, 

é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade, 
Desejamos a você e sua família nesta Páscoa, muita paz e harmonia, 

Que você tenha um reencontro consigo mesmo e que as portas que Ele já 
abriu conduzam realmente a um caminho de muita luz, 

renovação e libertação.

Feliz Páscoa!
São os votos da redação, direção e dos colaboradores 

da Gráfica Prudentópolis
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