Редакційне
Покликані до вищого життя
Ще далеко перед приходом
Христа на землю, грецький
філософ Аристотель навчав:
“Ніхто не повенен слухати
тих,
які
радять
людині,
обмежуватися тільки до земських
і переминаючих справ, бо земське
проминає.
Оскільки можливо,
треба нам поводитися як безсмертним і робити все можливе, щоб
жити згідно з тою вищою і взнеслішою частиною, яка є в нас ”.
Філософ тут протиставиться тим які думають, що вистачить
задоволятися тільки земськими справами, жити тільки для того, що
переминає. Своїм природнім розумом дійшов до пізнання, що в
людині повинно би бути щось вищого і кращого, що робить її життя
взнеслим, яке не повинно задоволитися тільки тим, що земське й
переминаюче.
Християнин опираючися на Божому об’явленні, бачить правду в
тих словах Аристотеля. Знаємо з Божого об’явлення, що ми
безсмертні, покликані до того, щоб брати участь блаженстві божому,
“В усьому чого око не бачило... і що на думку людині не прийш ло” (1
Ко 2, 9). Звідси виринає конечність в людині йти понад тимчасові
справи, що цей світ нам представляє і прямувати до вічних дарів.
Християнин покликаний до досконалосте. Ніхто не народився до того
щоб пережити своє життя отак без чогось вищого, а тимбільше
християнин не прийняв хрищення, щоб жити тільки земським. Всі ми
покликані до величі вічної.
Старання про вищі дари надає людині гідносте, вона ж бо
створена на образ і на подобу Божу. Каже собор Ватиканський Другий:
“Всі християни будьякого стану або категорії є покликані до повноти
життя, до досконалости любови і святости”. (С.Н. ч. 14).
Кожний день нашого життя це догідний час, щоб передумати це,
потрясти собою і розігнати всяку остиглість та байдужість, щоб
отворити й розширити серце та піднести його до дарів вищих і
кращих.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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E ditorial
Viver em vista de valores do alto
O filósofo grego Aristóteles
escrevia: “Não se deve dar ouvi
dos àqueles que, sob o pretexto
de ele ser mortal, aconselham
ao homem que se limite a pensar
em coisas humanas e mortais.
Ao contrário, na medida do
possível, precisamos de nos
comportar como imortais e tudo
fa zer para viver segundo a parte mais nobre que há em nós ”.
Com isso, o filósofo opunha-se à tendência que leva o homem a se
contentar com valores perecíveis e ilusórios. Aristóteles percebia que no ser
humano existe algo muito nobre que o deve impelir a viver como um ser
imortal.
O cristão, baseado na revelação divina, dá sentido pleno às palavras do
filósofo. Sabemos que somos imortais, chamados para participar da bem-aventurança do próprio Deus “aquilo que o olho não viu... nem o coração do
homem jam ais percebeu” (1 Cor 2, 9). Daí, a necessidade de ultrapassar os
bens caducos que este mundo nos oferece e aspirar ao que é mais nobre. O
cristão é chamado à santidade ou à perfeição. Ninguém nasceu para medio
cridade nem para pequenez espiritual.
Aspirar aos dons mais elevados é digno ao homem que foi feito à
imagem e semelhança de Deus. Diz o Concilio Vaticano Segundo:
“Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou categoria, são chama
dos à plenitude da vida cristã e à perfeição do amor (santidade) ” (Lumen
Gentium, n a 14).
Qualquer tempo da vida do cristão é um tempo oportuno para refletir a
respeito e sacudir todo tipo de lerdeza espiritual, para que se dilatem os
corações e se elevem as aspirações são dons mais elevados!
Pe. Tarcízio Zaluski, OSBM
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Загальне Намірення А . М .
Соціальна приязнь
Щ об у ситуаціях соціальних, економічних й
політичних конфліктів ми були винахідливі, відваж ні
й захоплені діалогом та дружбою .
За своєю природою людство повинно б бути приємним, знати як
жити в братстві, однак, знаємо що конфлікти є основою проблемою в
нашому суспільстві вони навіть можуть створювати ризики для
виживання людства, складність цих конфліктів величезна і, на жаль
швидкість робить що сучасну культуру забули про діалог. Є покоління,
які не знають що означає жити без війни, і не на все потрібно
вирішувати якісь справи в юридичних, політичних чи навіть
релігійних інстанціях. Наслідком усього цього є побільшення
нетерпиливості, яке в кінцевому підсумку переходить до інших місць
які не мають нічого спільного з конфліктами, але в підсумку
об'єднуються і купують бій. Найкращим прикладом цього є
мусульманські країни.
Це були слова Папи Франциска під час його візш у до Арабських
Еміратів у 2019 році: "діалог, взаєморозуміння, поширення культури
толерантності, прийняття іншого та співіснування між людьми

З

Загальне Намірення А . М .

суттєво сприяли б зменшенню багатьох економічних проблем ,
соціальні, політичні та екологічні проблеми, які вражають значну
частину людського р о д у ”. Св. Іван Павло II казав: ‘‘Ніколи не
забувайте, що жест миру може роззброїти супротивника і часто
запрошує останнього позитивно реагувати на простягнуту руку".
Світові лідери повинні усвідомлювати і бажати жити разом у тій самій
землі яка була Божим даром кожній людині, та враховувати
справедливість та братерську любов при вирішенні проблем певних
груп, добре було б якби кожен міг зрозуміти заклик апостола:
‘‘Любіть один одного з ніжною і братньою прихильністю”. (Рим

12 . 10) .
Посеред кілька ситуацій які можуть засмутити нас, нам
доводиться молитися назавжди, щоб піднятися з мужністю та
наполегливістю, просячи у Бога головним чином терпіння та
розсудливості. Бог буде судити того, хто не прагне миру і не сприяє
діалогу. Тому молімся разом з Папою Франциском щоб мова любові,
дружби та діалогу, яка ігнорує всі відмінності, була зрозумілою,
роблячи щоб усі мали гідності проживання і були шановані в своій
свободи.
О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção U niversal
A amizade social
Rezemos para que, nas situações de conflitos sociais,
economicos e políticos, sejamos artífices corajosos e apai
xonados do diálogo e da amizade.
Por natureza o ser humano deveria ser agradável, saber viver em frater
nidade, porém, sabemos que conflitos são grandes problemas de nossa
sociedade e que podem gerar até mesmo riscos à sobrevivência da humani
dade, a complexidade destes conflitos é enorme e infelizmente o imediatismo fez com que a cultura de hoje esquecesse do diálogo. Existe gerações
que não sabem o que é viver sem guerra e nem tudo é preciso ser resolvido
em instâncias jurídicas, políticas ou até mesmo religiosas. A consequência
de tudo isso é o aumento da intolerância que acaba indo até para outros
lugares que não tem nada a ver com os conflitos, mas que acabam se alian
do e compram a briga. Exemplo claro disso são os países muçulmanos.
Essas foram as palavras do Papa Francisco em sua visita aos Emirados
Árabes em 2019: “o diálogo, a compreensão, a difusão da cultura da
tolerância, da aceitação do outro e da convivência entre os seres humanos
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contribuiríam significativamente para a redução de muitos problemas
economicos, sociais, políticos e ambientais que afligem grande parte do
gênero humano. ” O Santo Papa João Paulo II disse: "Nunca se esqueça que
um gesto de p a z pode desarmar o adversário e convida muitas vezes este
último a responder positivamente à mão estendida". Líderes mundiais
devem ter consciência e vontade de viver conjuntamente na mesma terra
que foi um presente de Deus a cada ser humano e considerar a justiça e
amor fraterno na resolução dos problemas de certos grupos, o bom seria se
todos pudessem compreender o apelo do apóstolo: “Amai-vos mutuamente
com afeição tenra efraternal”. (Rm 12,10).
Em meio a tantas situações que podem nos entristecer, temos que rezar
para sempre se reerguer com coragem e persistência pedindo a Deus princi
palmente paciência e discernimento. Deus irá cobrar quem não buscar a paz
e não fomentar o dialogo. Por isso, rezemos com o Papa Francisco para que
a linguagem do amor, da amizade e do diálogo que ignora todas as diferen
ças seja compreendida fazendo com que todos tenham condições dignas de
sobrevivência e seja respeitado em sua liberdade.
Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство М олитви
Місійний дух Апостольства Молитви
Першорядне завдання Апостольства Молитви це молитви, жертви й рі
зного роду зайняття, які означають місійну працю, яка
становить одне з першорядних завдань Церкви, згідно
зі словами Христа: “Ідіть по всьому світі й навчайте
євангелію...”.
Що означає бути місіонарем?
Це жертвувати свій час з іншими, хто б то не був,
несучи мир і любов Божу всюди де би ми не
знаходилися.
Місіонар це той який готовий йти там де є потреба, той хто має
розположення жертвувати свої дари й своє життя для потреб інших.
Мсіонар це той хто несе у світ Спасительне діло Ісуса Христа й несе
радість для усіх своїми жертвенними працями для ширення Божого
Царства у світі.
“Має місійного духа особа яка виконує різні праці в парафії, як
катехизація, лідери в різних ділянках цекровних зайнять, в усьому що
парафія потребує.
Знаємо, що покликання це Боже запрошення яким він звертається до
всіх. Найперше, він кличе до життя; далі до того, щоб бути християнами,
його послідвниками; вкінці, щоб нести Благовість Євангелії Христової у
світ, що становить особливше покликання в Церкві.
Апостольство Молитви повинно плекати місійного духа, цікавитися
всіма справами Церкви й різними працями, молитвами й пожертвами
спомагати місійні праці у світі.
Важне застаовитися про наше місійне покликання, бо всіх членів
Апостолсьтва Молитви Бог кличе, запрошує в різні способи до місійної
праці яка набирає різні види в Церкві.
Світ нині повний всяких непорозумінь, проблем, труднощів і тому
потребує відважних людей до діалогу, до тих які засаджують відважно
Христову Євангелію між народом.
Усіх нас Бог зарошує до того, щоб покласти до розпорядимости наших
братів і сестер нашу службу. Давати свідчення більше прикладом як
словом, нести євангельську науку для усіх, противитися тому всьому, що
поневолює людину, мати такі розположення що їх мав Ісус Христос, серце
отверте для усіх які до нас зближаються, молитися серцем не тільки
устами, не боятися сказати “так” для Бога так як це зробила Марія. Бути
вірними для того всього, що Бог від нас просить.

7

A postolado da Oração
Espírito Missionário do Apostolado da Oração
O Apostolado da Oração tem como missão principal, orações e sacrifí
cios e serviço da atividade missionária que é uma das
metas fundamentais da Igreja, conforme o mandato de
Cristo: “Ide a todo mundo anunciar o evangelho...”
O que significa ser missionário?
É dividir o seu tempo com os outros onde quer que
seja, levando a paz e pregando o amor de Deus por
tudo onde se vive e se trabalha.
O missionário é aquele que está disposto a ir onde há necessidade de
alguém que ofereça seus dons e sua vida ao serviço dos mais necessitados.
O missionário é aquele que leva adiante a obra salvadora de Jesus Cristo e
alegra a muitos com seu serviço generoso e faz o Reino de amor acontecer.
Têm espírito missionário as pessoas que atuam nas paróquias como
catequistas, agentes vocacionais e em tudo que a comunidade precisa.
Sabemos que a vocação é um chamado que Deus dirige a todos.
Primeiramente Ele chama à vida; em seguida a sermos cristãos, seus segui
dores; finalmente, para levar a Boa Nova o Evangelho, uma vocação espe
cífica na Igreja e no mundo.
O Apostolado da Oração deve alimentar o espírito missionário, ter um
maior interesse pela ação que a Igreja, através de seus missionários, desen
volve no mundo inteiro, oferecendo por eles nossas orações e sacrifícios e
ajudas.
O mundo está cheio de conflitos e problemas de várias naturezas,
necessita de mais diálogo, de pessoas corajosas que semeiem corajosamen
te a Boa Nova da fraternidade e da Paz!
Colocar-se à disposição dos irmãos, principalmente dos doentes,
pobres e marginalizados...Testemunhar e não se preocupar somente em
falar aos outros. Anunciar o Evangelho a todas as criaturas". Denunciar
todo sistema que escraviza... Ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Ter o
coração aberto para todos que se achegarem". Rezar com o coração e não
somente com a boca". Não ter medo de dizer o sim, como nossa mãe Maria
o fez". Ser fiel ao projeto que nos é proposto pelo Pai".
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
“BEM-AVENTURADOS OS MANSOS, POIS ELES
HERDARÃO A TERRA”.
1. Motivação: Preparar o ambiente com: ícone de Jesus, Bíblia, Cate
cismo e vela acesa.
- Fazer a dinâmica: Agindo com mansidão (em anexo)
2. Texto Bíblico: M t 5, 5 e 2 Iim 2, 23-25
3. Desenvolvimento:
Na catequese de hoje, analisamos a terceira das oito bem-aventuranças
do Evangelho de Mateus: “Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a
terra” (Mt 5, 5). O termo “mansos” usado aqui significa literalmente meigo,
dócil, gentil, sem violência. A mansidão manifesta-se em momentos de
conflito, vê-se pela forma como se reage a uma situação hostil. Qualquer um
pode parecer manso quando tudo está calmo, mas como reage “sob pressão”
se for atacado, ofendido, agredido? Numa passagem, São Paulo recorda a
“mansidão e bondade de Cristo” (2 Cor 10, 1). E São Pedro, por sua vez,
recorda a atitude de Jesus na Paixão: ele não respondia nem ameaçava,
“antes, entregava-se àquele que julga com justiça” (1 Pd 2,23). E a mansidão
de Jesus é vista fortemente na sua Paixão.
Na Escritura a palavra “manso” também indica aquele que não possui
terras; e por isso nos impressiona que a terceira bem-aventurança diga preci
samente que os mansos “possuirão a terra”. Na verdade, esta bem-aventurança menciona o Salmo 37 (seria interessante ler a primeira estrofe). Também
nele, é estabelecida uma relação entre a mansidão e a posse da terra. Estas
duas coisas, pensando bem, parecem incompatíveis. Na verdade, a posse da
terra é a área típica de conflito: luta-se muitas vezes por um território, para se
obter hegemonia sobre uma determinada área. Nas guerras prevalece o mais
forte e conquista outras terras. Mas vejamos bem o verbo usado para indicar
a posse dos mansos: eles não conquistam a terra; não se diz “bem-aventura
dos os mansos porque eles conquistarão a terra”. Eles “possuem-na”. Bem-a
venturados os mansos porque “possuirão” a terra. Nas Escrituras, o verbo
“possuir” tem um significado maior. O Povo de Deus chama “posse” precisa
mente à terra de Israel que é a Terra Prometida. Esta terra é uma promessa e
uma oferenda para o povo de Deus, e toma-se sinal de algo muito maior do
que apenas território. Há uma “terra” que é o Céu, isto é, a terra para onde
caminhamos: os novos céus e a nova terra rumo à qual caminhamos (Is 65,
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17; 66, 22; 2 Pd 3 , 13;A p21, 1).
Então o manso é aquele que “possui” o mais sublime dos territórios. Ele
não é um covarde, um “débil” que encontra uma moralidade alternativa para
se manter fora dos problemas. De modo algum! Trata-se de uma pessoa que
recebeu uma herança e não a quer perder. O manso não é um indulgente, mas
o discípulo de Cristo que aprendeu a defender uma terra diferente. Ele defen
de a sua paz, defende a sua relação com Deus, defende os seus dons, os dons
de Deus, preservando a misericórdia, a fraternidade, a confiança, a esperança.
Porque as pessoas mansas são pessoas misericordiosas, fraternas, confiantes
e esperançosas. Aqui devemos mencionar o pecado da ira, um movimento
violento cujo impulso todos nós conhecemos. Quem nunca se zangou?
Todos. Devemos inverter a bem-aventurança e questionar-nos: quantas coisas
destruímos com a ira? O que perdemos? Um momento de cólera pode
destruir muitas coisas; perde-se o controle e não se avalia o que é realmente
importante, e pode-se arruinar o relacionamento com um irmão, às vezes sem
remédio. Devido à ira, tantos irmãos já não se falam, afastam-se uns dos
outros. É o oposto de mansidão. A mansidão reúne, a ira separa. A mansidão
significa conquistar muitas coisas. A mansidão é capaz de conquistar o cora
ção, salvar amizades e muitas outras coisas, porque as pessoas ficam zanga
das, mas depois acalmam-se, refletem e corrigem os seus passos, e assim
pode-se reconstruir com a mansidão. A “terra” a ser conquistada com mansi
dão é a salvação daquele irmão do qual fala o próprio Evangelho de Mateus:
“Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão” (Mt 18, 15). Não há terra mais bela do
que o coração do próximo, não há território mais belo para ganhar do que a
paz reencontrada com um irmão. E esta é a terra que se deve possuir com
mansidão!
4. Reflexão:
a) Tenho sido mando com meus pais, irmãos e família de todo geral?
b) O que precisamos mudar em nossas atitudes para nos aproximarmos
de Jesus manso?
c) É fácil viver a virtude da mansidão numa sociedade como a nossa?
Por quê?
d) Que propostas concretas poderiamos elencar para exercitar a mansi
dão no âmbito onde nos movemos, especialmente na família e na paróquia?
e) Os que nos rodeiam podem ver em nós o cumprimento desta Bem-Aventurança que Cristo nos propõe?
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5. Compromisso:
- Calar-se antes de proferir uma palavra dura e esperar para dizer as
coisas num momento mais propício e com serenidade.
- Não querer dizer sempre a última palavra nas discussões. Seria muito
bonito aprender, num determinado momento, sabe calar na humildade,
deixando que seja o outro que saia a ganhar.
Qualidade rara que será benéfica em todos os aspectos da vida, onde na
juventude é o melhor momento para adquirir.
6. Oração:
“Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao
Vosso".

Dinâmica: AGINDO COM MANSIDÃO
Material: bexigas.
Descrição: Distribuir algumas bexigas aos participantes. Peça que cada
um conte algo que o irrita. Cada vez que algo for mencionado, eles deverão
encher um pouco a bexiga, continuar enchendo até a bexiga estar bem cheia,
correndo o risco de estourar.
Explique que a bexiga está para "explodir" da mesma forma que algumas
pessoas explodem ao sentir muita raiva.
Deixe os participantes citarem o que
acontece quando as pessoas explodem de
raiva.
Agora, pergunte a eles como uma pessoa
pode agir com mansidão em vez de explodir.
Dê alguns exemplos: Espere antes de agir ou
falar, reze para Deus ajudar você a controlar a
raiva, saia de perto da pessoa que está
causando a irritação, etc. Conforme os parti
cipantes dizem algumas maneiras de contro
lar a raiva, vá deixando o ar da bexiga esca
par, até estar totalmente vazia.
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M E J - M ovim en to E u carístico Jovem
O coração do MEJ é a amizade com Jesus, pautada
em três pilares: Evangelho, Eucaristia e missão.
MEJ quer formar jovens com uma profunda amizade com Jesus a servi
ço da missão na Igreja, comprometidos no serviço da justiça, especialmente
com aqueles mais empobrecidos. Tendo suas raízes cravadas na Eucaristia
e celebrada e vivida nas ações e gestos de Jesus e seus discípulos, partilhan
do a vida e a missão de Jesus, na Igreja, a serviço da justiça de Reino de
Deus
Neste ano, quando lembramos com todo carinho o glorioso São José,
pai adotivo de Jesus, podemos apresentá-lo como exemplo da prática das
bem-aventuranças. Ele era feliz por ser pobre de espírito, pela maneira de
conduzir sua vida, cuidar de Jesus e Maria, vivendo no seu santo silêncio,
dia após dia, vendo Jesus crescer, “em sabedoria, idade e graça diante de
Deus e dos homens” (Lc 2, 52).
Jesus via a ternura de Deus em José, pois na sua função de chefe de
família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais (Lc 2, 51), segundo o
mandamento de Deus (Ex 20, 12).
José é um exemplo de pai amoroso, pai de ternura, obediência, acolhi
da, confiança, de coragem criativa conforme fala a carta apostólica do Papa
Francisco por ocasião do ano de São José, anunciado para celebrar o 150°
aniversário de São José como padroeiro da Igreja Universal.
Temos muito o que aprender com São José, precisamos estar atentos e
nos interrogar se estamos protegendo, com todas nossas forças, Jesus e
Maria que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao
nosso cuidado, à nossa guarda. Assim como José que continua a proteger a
Igreja, o menino e sua mãe, também, sem dúvida, protege a cada um de nós,
Para este ano a Igreja nos propõe como tema as bem-aventuranças que
é um resumo do ensinamento de Jesus a respeito do Reino e da transforma
ção que esse Reino produz. São anúncios de felicidade, porque proclamam
a libertação e não o conformismo ou a alienação. Anunciam a vinda do
Reino através da palavra e da ação de Jesus. Tomam presente no mundo a
justiça do próprio DEUS, justiça para aqueles que são inúteis ou incomoda
dos para uma estrutura da sociedade baseada na riqueza que explora e no
poder que oprime.
Os que buscam a justiça do Reino são os “pobres de espírito” sufoca
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dos no seu anseio pelos valores que a sociedade injusta rejeita, estes pobres
estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de DEUS, pois
só com DEUS esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova
sociedade.
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.
Caros adolescentes, Jesus está dizendo que felizes são aqueles que
reconhecem a sua condição miserável diante do Senhor e buscam o seu
Reino por meio da justiça. Felizes são os que se reconhecem dependentes
de Deus para poder viver, respirar e fazer qualquer coisa neste mundo.
São José é protetor dos necessitados, exilados, aflitos, pobres, mori
bundos, estrangeiros, reclusos, doentes. Seguindo seu exemplo devemos
aprender a amar o Menino e sua mãe Maria; amar os sacramentos e a
caridade; amar a Igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre o
Menino e sua mãe.
São José não se deixou abalar pelas dificuldades, mas no seu silêncio
cumpriu sua missão com dedicação, humildade e coragem. Foi um zeloso
cuidador de Jesus, e hoje continuamente zela por nós.
Convido você, amado adolescente, a repensar algumas atitudes signifi
cativas baseadas no Evangelho para que você possa conhecer e entrar em
ação para que juntos possamos melhorar nossa vida e a vida de quem está
perto de nós, seja nossa família, nossa comunidade ou até mesmo nossa
escola, enfim toda a sociedade. Pobreza de espírito é realmente algo para
se esforçar e alcançar.
Você, Mejista, na igreja ao entrar em ação, tendo como amigo fiel Jesus
Cristo na companhia de Nossa Senhora e São José, tem a oportunidade de
ser o protagonista de sua vida e de um mundo mais humano e justo. Não
perca a oportunidade de fazer a diferença onde você estiver, pois Jesus
como amigo fiel, espera que você não seja um adolescente frio que esquece
de buscar o Reino de Deus e sua justiça. Ser pobre de espírito é ser autênti
co e buscar a verdade e a vida em meio tantos fakes. Saiba que é possível
alcançar se você se esforçar.
Pergunto a você caro Mejista:
Qual é sua missão? Seu propósito?
Que marca você está deixando na sua família, na escola, na comunida
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de, enfim na Igreja?
Que nota você daria de o a 10 para sua ternura? Coragem? Cuidado
com a vida? Acolhida? Obediência? Oração? Estudo? Trabalho?
Como você quer ser lembrado?
Amados mejistas, Jesus Eucarístico está vivo e hoje Ele se dirige a
você pelas palavras das bem-aventuranças, em especial neste mês no qual
focamos:
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.
Desta forma, deve buscá-lo na oração, na Eucaristia, na vida cotidiana,
na responsabilidade dos seus compromissos e inclusive indo ao encontro
dos mais necessitados para ajudá-los: Aí está JESUS, e este é o desafio para
este mês.
Você, adolescente, que faz parte do MEJ, lá na sua comunidade, tem o
compromisso neste mês de sair do seu conformismo e alienação e anunciar
com felicidade, a libertação, a justiça e a verdade, para aqueles adolescen
tes que tanto precisam. Não tenha medo, pois você tem Jesus como amigo
fiel, Ele vai ajudá-lo. Entre em ação, com Fé e a coragem de São José.
Peçamos ao glorioso São José a graça e a sabedoria para que possamos
enfrentar as dificuldades da vida a exemplo de São José e levar a nossa
missão com propósito de melhorar a nós mesmos e a todos que convivem
ao nosso redor.
Rezemos junto a oração de São José, retirada da carta apostólica do
Papa Francisco - “PATRIS CORDE” :

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu filho;
Em vós, Maria depositou a sua confiança:
Convosco, Cristo tornou-se homem.
Ó bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
E guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo mal.
Amém!
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Покровитель на місяць липень
Святий Андрій Критський
4 липня
Святий Андрій Критський (7
століття). Роджений в Дамаску, в
християнській сім’ї. Шмий аждо
сьомого року життя, коші почав
бачити після того як прийняв
Пресвяту Євхаристію.
Маючи
чотирнадцять років, посятився
Богові в чернечому житті,
недалеко Єрусалиму. З того часу
юнак почав посилено вивчати
Святе Писання і Богословські
науки. Брав участь в шостому
Екуменічному Соборі 680-681
роках як представник патріархату
Єрусалимського,
сликанного
візантійським імператором проти
єресі монофізитів. З того часу
Се. Андрей і Св Маріа Єгиюетська
юнак почав посилено вивчати
Святе Писання і Богословські науки.
Став призначений на архієпископа міста Гортіна на грецькому
острові Крит, звідси ім’я - Критський. Проявив себе як істинний
світильник Церкви, великий ієрарх-богослов, вчитель і творець
церковних пісень-стихирів. Святий Андрій проводив строге, цнотливе
життя, був покірливий, стриманий, - усі дивувалися з його чесноти й
розуму.
Його найбільший твір це так званий “Великий Канон” або
“Великий Канон покаянний”. Це найбільший канон (250 пісень).
Андрей подає слова і приклади покаяння Старого Заповіту, де вказує
потребу християнської душі каятися своїх гріхів. Оригінально
поділений на чотири частині які співаються на великій Утрені в
чотирьох ночах на під час Великого Посту (одна частина кожної
ночі). А співається ціла зі середи на четвер в п'ятий тиждень Великого
Посту.
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Santo do mês de julho
André de Creta
4 de julho
Nascido em Damasco de pais cristãos, André ficou
mudo do nascimento até os sete anos, quando, de acordo
com o seu hagiógrafo, ele foi milagrosamente curado
após ter recebido a Eucaristia. Ele começou a sua carreira
eclesiástica com quatorze anos na Lavra de Mar Saba,
perto de Jerusalém, onde ele rapidamente se fez notar
pelos seus superiores. Teodoro, o locum tenens do Patriar
ca Ortodoxo de Jerusalém o fez arquidiácono e o enviou
para a capital imperial Constantinopla como seu represen
tante oficial no Sexto Concilio Ecumênico (680 - 681),
que fora convocado pelo imperador bizantino Constantino Pogonatos para conter a heresia do monotelismo.
Logo após o concilio, ele foi chamado de volta de Jerusalém para Constantinopla
e foi apontado como arquidiácono da grande Igreja de Santa Sofia. Eventualmente, ele
ascendeu à posição de metropolita de Gortina, em Creta. Ainda que ele fosse um
adversário do monotelismo, ele compareceu ao sínodo de 712, no qual os decretos do
concilio ecumênico foram abolidos. Mas no ano seguinte ele se arrependeu e retomou
à ortodoxia. Dali em diante ele se ocupou em pregar compondo hinos e seus discursos
são conhecidos pela escolha das frases, digna e harmoniosa, e ele é reconhecido por
isso como um dos principais oradores da época bizantina.
Historiadores eclesiásticos não compartilham de uma mesma opinião sobre a data
de sua morte. O que se sabe é que ele morreu na ilha de Mitilene enquanto retomava
para Creta a partir de Constantinopla, onde ele estava para resolver assuntos da Igreja.
Suas relíquias foram posteriormente transladadas para Constantinopla, pois, em 1350,
elas foram vistas pelo peregrino russo Estevão de Novgorod no Mosteiro de Santo
André de Creta (atual Mesquita Коса Mustafa Paça), na capital imperial.
Santo André é conhecido principalmente como um hinógrafo. A ele se atribui a
invenção (ou pelo menos a introdução nos serviços litúrgicos ortodoxos) do cânon,
uma nova forma de hinódia.
Sua obra prima, o "Grande Cânon" (também conhecido como "Cânon do
Arrependimento" ou "Grande Cânon do Arrependimento"), é o mais longo cânon já
feito (250 estrofes). Ele está escrito primordialmente em primeira pessoa e segue
cronologicamente por todo o Antigo e Novo Testamentos, pinçando exemplos (bons e
maus), que ele correlaciona à necessidade da alma pecadora de se arrepender e do
humilde retomo para Deus. Ele está dividido em quatro partes que são cantadas nas
Grandes Completas nas primeiras quatro noites da Grande Quaresma (uma por noite).
Em seguida, ela é cantada por inteiro nas Matinas da quinta-feira da quinta semana da
Grande Quaresma.
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A nossa civilização e o pão nosso de cada dia
A “Civilização” é
o resultado da ativida
de do homem ou da
humanidade em geral Щ
e significa o conjunto
das
características
próprias
da
vida
intelectual,
social,
cultural, tecnológica
etc., que compõe e
define o desenvolvimento de uma sociedade ou de um país. É aquilo que
progride, avança; progresso. Não se trata de um desenvolvimento qualquer
que acontece no mundo vegetativo e animal, mas refere-se ao desenvolvi
mento devido à ação de alguém dotado de vida intelectual que servindo-se
das forças da natureza, utilizando e transformando-as, promove o progresso
em diversos sentidos. N a vida vegetativa e animal irracional também exis
tem mudanças, e transformações ou evolução que acontecem não graças à
interferências do intelecto de um ser, mas por forças da própria natureza e
das condições ambientais. Civilização é o resultado dos esforços do
homem.
Os homens durante séculos conseguiram promover progresso na vida
social, na cultura, na tecnologia, etc. A história nos mostra diversas eras
desse progresso que começa na idade da pedra, chamada de idade de cultu
ra antiga, após a qual vem a cultura média, moderna e chega até a cultura
contemporânea com todas as maravilhosas conquistas atuais, como as
sensacionais descobertas efeitos espaciais, tecnologias vencendo as distân
cias e tantas conquistas estrepitosas, onde um simples número ou botão nos
une com lugares mais distantes do mundo. E entre essas e tantas outras
conquistas, a civilização humana destacou-se também na invenção e cons
trução de armamentos, organizou arsenais atômicos e as mais diversas
armas explosivas que hoje a cada ser humano do mundo cabem toneladas
de explosivos. Este é o gentil presente que no meio de tantas descobertas
maravilhosas a assim chamada “civilização” nos oferece também. E esse
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pacote pode nos ser remeti
do à domicílio num instante
que um louco qualquer
investido de poder apertar o
dedo sobre um botão. Com
todas essas armas poder-se-ia varrer em poucas horas
quase toda a humanidade e
os seres vivos. Sem dúvida,
todas as invenções tecnoló
gicas e culturais provam o
grande poder da inteligên
cia humana e são necessá
rias ou pelo menos úteis para o bem viver da humanidade. A significativa
invenção e armazenamento do arsenal bélico pronto para destruir e matar,
toma-se necessário porque o homem desistiu de viver como um ser racional
e movido pelo ódio, em defesa do poder e riqueza, destrói vidas de outros
homens que lhe se põe nas suas ambições.
Ao analisar todo esse progresso da nossa civilização percebemos uma
grande falha. Espera-se que o progresso tenha em mente o bem da pessoa
humana, a paz, o bem estar de todos. Mas de um lado, a humanidade progri
de, a vida fica mais fácil e mais cômoda. Mas apenas para alguns e a grande
parte da humanidade não tem condições de se servir de todas essas conquis
tas e vive como se estivesse ainda na idade da pedra, morre de fome. No
mundo de hoje sessenta por cento da população vive na miséria absoluta.
Cerca de trinta milhões de pessoas morrem anualmente de fome. Apesar de
inventar os mais requintados alimentos e os mais variados gostos, mas
apenas para uma parte da humanidade.
Pode-se ainda falar que a nossa civilização progrediu muito? Nas
coisas secundárias e até não necessárias como armamentos - sim, mas no
que os homens verdadeiramente precisam - o pão de cada dia - não.
Todo tipo de progresso é fruto da inteligência humana. O homem
sempre ansiava progredir e conquistar novos mundos. Mas a maior necessi
dade do homem não partia do intelecto mas das suas necessidades e anseios
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vitais. A necessidade de se alimentar ocupa o lugar insubstituível. A vida
depende necessariamente das necessidades do corpo, entre as quais está a
alimentação. Mas a civilização infelizmente não colocou essa necessidade
no devido lugar. Apesar de inventar os mais requintados alimentos e os
mais variados gostos, o homem desprezou a necessidade principal de todos
os homens e não se preocupou em satisfazer todos com essa necessidade.
Preocupa-se muito menos com alimentação para todos do que com outros
setores do progresso, visando mais o lucro econômico do que com o que é
essencial para todos.
Nossa sociedade está em condições de garantir à humanidade dezenas
de milhões de megatons de explosivos, não está, porém, em condições de
garantir a todos o pão de cada dia e proporcionar a cada pessoa o indispen
sável para viver. Pode garantir a vida com explosivos contra inimigos (ine
xistentes) mas todos os anos deixa trinta milhões de pessoas condenadas à
morte de fome.
Pode-se ainda falar que a nossa civilização progrediu muito? Parece
que a verdadeira civilização está a começar, pois apenas tem aviões super
sônicos, armas para matar, internet, televisão que não serve para saciar a
fome e garantir a vida de milhões.
Pe. Tarcízio Zaluski, OSBM
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“Felizes os que habitam em tua casa: Eles te louvam para sempre”.
SI. 84, 5.

f Olga Starepravo Nogas
*08/02/1928

121/04/2020

Olga nasceu no dia 08 de fevereiro de 1928 na
Colônia Matos, hoje Município de Mandirituba Paraná.
Filha de ucranianos, Maria Schuves (falecida
15/11/1987) e Brasílio (Vacílio) Starepravo (falecido
21/03/1984) que veio ainda criança com os pais ao
Brasil da Galícia - Ucrânia que na época era parte do
Austro-húngaro Reinado.
Olga e seus 7 irmãos viveram com seus pais que eram agricultores na
Colônia Matos, recebendo bons ensinamentos da fé cristã, amor à Igreja e
ao trabalho com a terra. Com seus pais frequentavam a igreja ucraniana
Santíssima Trindade na Colônia Marcelino, Município de São José dos
Pinhais - Paraná.
No dia 19 de maio de 1951, na Igreja da Santíssima Trindade na Colô
nia Marcelino, Olga casou-se com Stefano Nogas (falecido a 13 de novem
bro de 1992), vivendo juntos 41 anos.
Tiveram 7 filhos: Irmã Maria Inês e Irmã Teresinha de Lourdes são
religiosas na Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Mário,
casado com Nádia Cieslinski, Flávio (falecido a 12 de novembro de 2001),
casado com Rosa Jacinta Ienkot, Tecla Irene, casada com Cláudio Ienkot,
Ana Cristina, casada com Nilton Roncoski e Anísia, casada com Crispiniano Diasdamota.
Deixou treze netos vivos e um falecido a 26 de novembro de 2011 e
quatro bisnetos.
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Sempre morando na Colônia Marcelino, e trabalhando no cultivo da
terra da qual provinha o sustento para manter a família.
Olga, também viveu momentos muito difíceis, doenças e tristezas por
mortes precoces de familiares. Apesar da dor e sofrimentos, que exigiam
sacrifícios, ela não reclamava, e sim buscava conforto espiritual na oração,
participava assiduamente nas santas missas, confissão e eucaristia.
Procurava dar bons exemplos à família, não só criou seus filhos, como
também, ajudou a criar sobrinhos e netos em dificuldades.
Foi pessoa de bom coração, ajudando como podia a quem quer que
fosse, sendo exemplo, de amor ao próximo, honestidade, fé, religiosidade e
trabalho.
Era membro do Apostolado de Oração, da pastoral do dízimo e do
grupo da terceira idade da Colônia.
Com a família participava de Romarias, enquanto podia, ajudava nos
preparativos e nas festas da igreja local.
Muito devota do Sagrado Coração de Jesus e Jesus Misericordioso.
Recebia mensalmente a capelinha, com a devoção ao Sagrado Coração de
Maria. Procurava rezar o terço todos os dias, e acompanhava as missas e
outras devoções, na TV - Aparecida e na TV - Rede Vida, tomando-se
grande devota do Divino Pai Etemo.
Participou com seus familiares, das Santas Missões no ano 2018, na
igreja latina de São Pedro em maio, com os Missionários Saletinos, e na
comunidade ucraniana, na igreja da Santíssima Trindade, em junho do
mesmo ano, com o Missionário Padre Gregório Hunka OSBM.
Ocupava-se com as atividades domésticas, com o jardim pois flores
eram a sua paixão. Gostava ler a Bíblia, o Catecismo, o Missionar, Jornal
Pracia e bons livros.
Em março de 2020, o Corona vírus “C ovidl9”, Pandemia Mundial,
atingiu o Brasil. Período difícil, distanciamento e Isolamento Social, uso de
máscaras, álcool em gel e idosos não deviam sair longe de casa e nem parti-
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Chegando a Páscoa, Olga sentindo-se dona de casa, e fiel aos costumes
familiares, com a ajuda das filhas, preparou a cesta, com os tradicionais
alimentos e com a filha levaram para serem abençoados. A benção foi cele
brada pelo Padre Teodoro Hanicz OSBM, no pátio da igreja local, obede
cendo as orientações sanitárias e distanciamento.
Em casa com a cesta abençoada, acompanhou com a filha, pelo celular
a Santa missa da Ressurreição, transmitida da igreja local. Após a missa
repetiu a saudação:
“Христос Воскрес - Воістино Воскрес!” foi dormir. Durante a noite
sofreu um AVC e levada ao Pronto Socorro, foi internada no Hospital Evan
gélico Mackenzi de Curitiba, onde era acompanhada por seus familiares.
Ali, recebeu o Sacramento da Unção dos Enfermos, das mãos do Padre
Roberto Lucavei OSBM.
Nossa mãe, sogra, avó e bisavó, sempre nos falava, que rezava para ter
uma morte serena, e assim Deus a concedeu, no dia 21 de abril de 2020 com
a idade de 92 anos.
Seu corpo foi velado na própria residência, seguindo as normas sanitá
rias. O funeral, da residência ao cemitério, passou em frente a igreja Santís
sima Trindade, mas não foi permitido entrar devido o “Covid 19”, somente
tocaram os sinos no campanário.
Foi sepultada, no cemitério da Comunidade ucraniana, na presença das
Irmãs Servas de Maria Imaculada, familiares, parentes, conhecidos e
muitas pessoas da Colônia Marcelino e arredores.
Agradecemos, a presença do Padre Teodoro Hanicz no cemitério, onde
rezou a “panaheda”, abençoou o túmulo e proferiu palavras de conforto à
família. Estendemos, nossos agradecimentos, a todos que prestaram, esta
última homenagem, à nossa mãe, estando presentes, e aos que, confortaram
nós familiares, pelos meios sociais.
Mamãe nós não te perdemos, o céu te ganhou!
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Deus nos abençoou com tua presença tão materna em nossas vidas e a
Ele somos gratos. Nossa mãe teve uma vida simples, foi sempre alegre, seu
exemplo de fé, prontidão, bondade, ajuda, compreensão e sobre tudo
confiança em Deus. Serão suportes para nossas vidas aqui na terra, a saber
que um dia nos reencontraremos como anjos de Deus no céu.
Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós.
Dai-lhe Senhor o descanso etemo, e brilhe para ela a Vossa luz.
Eterna seja a sua memória!
Вічная П ам'ять !
Seus familiares.

f Adélia Tomen
Adélia Tomen nasceu 28 de setembro de 1939 em
Eduardo Chaves, e viveu até o dia 23 de janeiro de 2021
junto de nós, assim como Deus quis. Aqui terminou sua
missão... filha de João e Maria Tomen.
Adélia foi uma cristã fervorosa e exemplar, dedica
da a sua família ela foi a matriarca e a “mãezona” de
todos, sempre dedicou o seu tempo a Igreja e sua comu
nidade, foi catequista por muito tempo, formou-se no
curso de catequese em Prudentópolis, participou de vários retiros no tempo
da quaresma. Foi membro do Apostolado da Oração fiel aos seus deveres
religiosos, nunca faltava nas reuniões e não se negava a dar sua generosa
colaboração nas promoções tanto do apostolado como da igreja, sua vida
foi cuidar da igreja e zelar pela mesma.
Ela ficava esperando para acolher as irmãs quando vinham dar cateque
se, cuidava para nada lhes faltar, preparava a casa onde elas ficavam, fazia
companhia a elas, foi costureira por muito tempo na comunidade de Santa

23

Посмертні Згадки
,W

r

Maria e para as irmãs Servas de Maria Imaculada, a qual tinha um carinho
especial pois duas de suas irmãs fazem parte da congregação. Também
tinha um cuidado com os doentes, sempre acompanhava o padre nas visitas
Neste momento agradecemos a Deus e aqui deixamos registrado a
palavra de gratidão por termos o privilégio de conviver e aprender com o
seu exemplo de cristã, que possamos imitar um pouquinho do que ela foi,
deixou muitos ensinamentos de uma pessoa de bem, de grande fé e boas
ações, sempre atuante participativa das Divina Liturgias, novenas, Apostolado da Oração, terços, vias-sacras, reuniões, festas da igreja, cantigas ucranianas nas casas em época de natal e coordenadora da capelinha de Nossa
Senhora.
Era devota de Nossa Senhora Aparecida, por muito tempo foi represen
tante do Clube do Sócio de Aparecida a qual atuava até a presente data e
contribuinte da Associação do Divino Pai Eterno.
Nós não te perdemos, mas o céu te ganhou... nós a família, agradece
mos a Deus por ter compartilhado momentos maravilhosos até quando
Deus assim nos permitiu... agradecemos as orações e o apoio caloroso dos
parentes e amigos em seu velório.
Pedimos ao Senhor que seu belo exemplo de vida cristã sirva de incen
tivo para todos que a conheceram e com ela conviveram.
Deus Pai, a acolha no reino de paz e eterna felicidade e conceda o seu
descanso eterno.
Fica aqui uma mensagem:
“As flores murcham, as velas apagam, as lágrimas secam, mas as
preces deus acolhe”
Saudades eternas de seus familiares!

