
Редакційне
ЖНИВА ВЕЛИКІ, А ЖЕНЦІВ МАЛО

(Mt 9, 37-38)

Місяць Серпень це місяць духовних покликань, призначений 
Церквою, щоб стати сильним часом для посилення зусиль у справі 
усвідомлення вірних щодо різних покликань в християнському житті.

Слово покликання походить зі слова кликати, запрошувати. Кожна 
людина, яка бажає гідно прожити час свого життя після Божих планів, 
повинна відкрити своє властиве покликання у цьому світі. А це 
означає, що повинна пізнати до чого Бог її запрошує, щоб виконати 
Його плани щодо неї і гідно прожити час свого життя.

У своїй любові, Бог хоче спілкуватися з кожною особою і 
запрошує її до якоїсь місії в цьому світі. Бог не відбирає ані не 
погорджує людською сцобідною волею, але представляє для неї своє 
запрошення, показує глибоку пошану для властивості й гідности 
кожного, але Він має щодо всіх свої пляни й запрошує до їх 
здійснення. Посилає на землю Сина Ісуса і силою та світлом Святого 
Духа виявлає свій спасаючий план. Приймаючи вірою приклад і 
навчання Христа, людина відкриває в глибині свого серця голос 
Божий і запрошення до того, щоб використовувати своє життя не лише 
на власне уподобання, але на добро всіх людей і на славу Творця Бога.

Всі є запрошені Богом, щоб співпрацювати з Ним в проекті 
спасіння душ і засадження добробуту, миру і шастя в світі.

Як ти дивишся і як оцінюєш це Боже покликання?
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Editorial
A messe é grande! (Mt 9,37-38)

O mês de agosto é na vida da Igreja um verdadeiro “kairós” de evange- 
lização, ou seja, tempo forte para refletir e aprofundar a ideia das vocações 
na vida da Igreja. É o “mês das vocações”: tempo rico para refletirmos e 
aprofundarmos sobre o chamado de cada batizado, por causa do encontro e 
decisão pessoal de seguimento de Jesus de Nazaré, de colocar-se a serviço 
do Reino de Deus.

Cada pessoa, quando cultiva e cresce na busca do autoconhecimento, 
acaba por perceber e discernir a sua vocação. Isso significa conhecer o 
chamado profundo e interior que ilumina as nossas escolhas e decisões 
rumo à realização e a felicidade pessoal e coletiva.

No âmbito religioso cristão, Deus tem um chamado amoroso para cada 
um. O jeito amoroso de Deus relacionar-se conosco concretiza-se como 
autêntico encontro de liberdades: a de Deus e a do ser humano. Deus tem 
profundo respeito pela singularidade e dignidade humanas. Ao criar-nos 
com o dom da consciência e da liberdade, o Pai envia-nos o seu Filho Jesus 
e, pela luz e força do Espírito Santo, revela-nos seu projeto amoroso e salví- 
fico universal. Quando conhecemos a vida de Jesus de Nazaré e, pela fé, 
nos encontramos com o Ressuscitado, sentimos, no mais profundo de nossa 
liberdade, a interpelação amorosa de Deus. Discernimos, então, que somos 
chamados a colocar-nos a serviço da vida plena. Para isso, o caminho passa 
pelo cultivo da gratuidade e da generosidade, do amor fraterno.

Todos são chamados a colocar-se a serviço do projeto de Deus e fazer- 
-se próximos de quem precisa de nosso tempo, afeto e cuidado fraternos.

E você, como tem lidado com a sua vocação?
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Намірення за Євангелізацію
Церква
Щоб Церква приймала від Святого Духа ласку й силу 

відновлюватися у  світлі Євангелії.

Не можемо уявити як тяжко б було для нас людей жити без світла. 
У темряві ми боїмося, ми паралізовані, обмежені. Але з того моменту, 
як бачимо світло, страх зникає, тобто, усвідомлюємо що світло не для 
того щоб само висвітлювати, а воно дається іншим. Отож саме у житті 
Церкви, Святий Дух є світлом яке висвітлює шлях освячення, 
проповіді, навернення та змін у Церкві. Це все починається з сильного 
досвіду первісної громади в день П ’ятидесятниці. Цей факт починає 
давати нові вказівки для появи нових харизми у житті апостолів та 
перших християн. Святий Дух продовжує працювати в Церкві і дає 
досвід оновлення навіть у ці хвилюючі часи та прискорені 
перетворення.

Оновлення - це завжди виклик, оновлення необхідне, але на 
церковному рівні це повинно відбуватися таким чином, щоб послання 
Христа та Його Навчання не були зраджені. Знаємо, що остання

З



Намірення за Євангелізацію
велика реформа в Церкві була під час Другого Ватиканського Собору, 
і ми все ще реформуємось з прийнятими повчаннями того Собору, але 
багато чого вже сталося. Понтифікат Папи Франциска показує нам, як 
діє Святий Дух з огляду на потреби Божого народу. Понтифік 
стверджує: “У християнському житті, а також у  житті Церкви 
існують застарілі структури, і їх необхідно оновити”. Останніми 
часами ми спостерігаємо багато реформи в канонічному праві, щодо 
сексуального насильства (педофілія) як також подружньої нечинності. 
Це місія Церкви: просвітити світлом Євангелія всі народи в їхньому 
історичному подорожі до Бога, щоб у Ньому вони змогли повноцінно 
здійснитися завдяки зміним які здійснюються саме дією Святого 
Духа, який забезпечив що Церква, за словами Папи Франциска. 
“завжди дозволяла себе оновлювати відповідно до місць, часу та 

лю дей”. Дух Святий діє, ми цього місяця будемо молитися з 
завзяттям, щоб Церква не боялася закидувати сіті, з Ним свобода 
повна: “Д е Дух, там і свобода”. (Рм 8.2). Свобода людей які не 
розділені, тому що поділ - це робота диявола, а тих хто справді знають 
шляхи що вказують на Бога і не підтверджують власну істину, а істину 
що походить із неба, що є даним Святим Духом який перетворює і 
відтворює все.

Просімо Святого Духа благодаті оновлення Церкви, 
дотримуючись усіх пастирського планів та місіонерського 
навернення. Він є справжнім провідником, йде попереду нас, показує 
шлях, усуває перешкоди, відкриває двері для розуміння і робить все 
зрозумілим і очевидним. Він показує нам шлях, яким ми повинні йти 
у всіх духовних речах. Коли Церква оновлюється в Ньому, тоді вона 
виявляє свої дари: любов, радість, мир, терпіння, доброту, вірність, 
лагідність, самовладання (Гал 5:22-23). Це не плоди власного тіла, а 
дари присутности Духа в нашому житті та в житті Церкви. Нехай 
Марія, присутня на П ’ятидесятниці, допомагає шляхам кожного 
християнина та Церкви для справжнього оновлення у світлі Євангелія 
через дією Святого Духа.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
A Igreja
Rezemos pela Igreja, para que receba do Espírito Santo a 

graça e a força de se reformar à luz do Evangelho.

Para nós seres humanos é inimaginável viver sem luz. No escuro senti
mos medo, ficamos como que paralisados, limitados. Mas, a partir do 
momento em que vemos luz o temor desaparece. Percebemos que a luz não 
é para iluminar a si mesma, mas é oferecida aos outros. Assim é na vida da 
Igreja, o Espírito Santo é a luz que ilumina o caminho de santificação, 
pregação, conversão e mudança na Igreja. Tudo começa com a forte experi
ência da comunidade primitiva no dia de Pentecostes. Esse fato começa a 
dar novos rumos para que surjam novos carismas na vida dos apóstolos e 
dos primeiros cristãos. O Espírito Santo continua a atuar na Igreja e faz 
com que a experiência de renovação persista mesmo nestes tempos agita
dos e transformações aceleradas.

Renovar é sempre um desafio, a renovação é necessária, mas no campo 
eclesial ela deve acontecer sem que a mensagem de Cristo e do Magistério 
seja traída. Sabemos que a última grande reforma foi com o Concilio Vati
cano II e nós ainda estamos nos reformando com os ensinamentos passados
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Intenção pela Evangelização
por ele, muita coisa já  aconteceu. O Pontificado de Francisco nos mostra 
como o Espírito Santo age em vista das necessidades do povo de Deus. 
Afirma o Pontífice: “Na vida cristã, e também na vida da Igreja, existem 
estruturas caducas e é necessário renová-las Ultimamente vimos refor
mas no Direito Canônico, na questão de abusos sexuais e nulidade matri
monial. Esta é a missão da Igreja: iluminar com a luz do Evangelho todos 
os povos no seu caminhar na história rumo a Deus, para que n ’Ele encon
trem a sua plena realização através das mudanças que são realizadas exata
mente pela ação do Espírito Santo que assegurou que a Igreja “sempre se 
deixou renovar segundo os lugares, os tempos e as pessoas ”, segundo o 
Papa Francisco. O Espírito Santo é atuante, vamos com todo fervor neste 
mês para que a Igreja não tenha medo de lançar as redes. Com Ele a liberda
de é plena: “Onde se acha o Espírito do Senhor, a í existe a liberdade ” (2 
Cor 3,17). Liberdade de pessoas que não se dividem, pois divisão é obra 
do maligno, mas de quem realmente conhece os caminhos que apontam 
para Deus e não afirmam a sua própria verdade, mas a verdade que vem do 
céu dada pelo Espírito Santo que transforma e recria todas as coisas.

Peçamos ao Espírito Santo a graça da renovação da Igreja, seguindo 
todos os planos de conversão pastoral e missionária. Ele é o verdadeiro 
guia, indo na nossa frente, mostrando o caminho, removendo os obstáculos, 
abrindo as portas para o entendimento e fazendo todas as coisas claras e 
evidentes. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir em todas as 
coisas espirituais. Quando a Igreja renova-se п’ЕІе, então mostra os seus 
dons: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio (G1 5:22-23). Esses não são frutos da carne, 
mas são os frutos da presença do Espírito em nossas vidas e na vida da 
Igreja. Que Maria, presente no Pentecostes, ajude cada cristão e a Igreja 
para uma verdadeira renovação à luz do Evangelho através da ação do Espí
rito Santo.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Місяць покликань

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

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

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

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

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

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

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

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

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

День Катехитів
Коли місяць серпень має п ’ять неділь, в останню неділю вшановується 

катехитів і катехиток. Вони виконують важливу працю в пожвавленні віри в народі 
приготовляючи дітей, молодь й старших не тільки до святих тайн, але взагалі до 
життя згідного зі засадами Євангелія.
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração e vocações

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ministério do Catequista. Os catequistas são os grandes promovedores da fé na comunida
de preparando crianças, jovens e adultos não só para os sacramentos, mas também para 
darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo.
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“BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME E SEDE 
DE JUSTIÇA, POIS ELES SERÃO SACIADOS”

1. Motivação: Preparar um espaço onde deverão ser colocadas fotogra
fias ou gravuras alusivas às injustiças do mundo e um cântaro de água que 
será benzida pelo sacerdote, como símbolo da sede de justiça. Conduzir uma 
reflexão acerca das imagens e em seguida, cada participante tira um pouco 
dessa água benta.

- Fazer a dinâmica: fraternidade (em anexo)

2. Texto Bíblico: Mt 5, 6
Is. 58, 6-11

3. Desenvolvimento:
Hoje continuamos a meditar sobre o caminho luminoso da felicidade que 

o Senhor nos concedeu com as bem-aventuranças, e chegamos à quarta: 
“Bem-aventurados os que têm fom e e sede de justiça, pois eles serão sacia
dos ” (Mt 5, 6). Já encontramos a pobreza de espírito e o choro; agora somos 
confrontados com outro tipo de fraqueza, aquela ligada à fome e à sede. Fome 
e sede são necessidades básicas, referem-se à sobrevivência. Isto deve ser 
enfatizado: aqui não se trata de um desejo genérico, mas de uma exigência 
vital e diária, como a alimentação. Mas o que significa ter fome e sede de 
justiça? Certamente não estamos a falar daqueles que querem vingança, pelo 
contrário, na bem-aventurança precedente falamos de mansidão. Certamente 
as injustiças ferem a humanidade; a sociedade humana tem uma necessidade 
urgente de equidade, verdade e justiça social; recordemos que o mal sofrido 
pelas mulheres e pelos homens do mundo chega ao coração de Deus Pai. Que 
pai não sofreria pela dor dos seus filhos? A fome e a sede de justiça de que o 
Senhor nos fala é ainda mais profunda do que a legítima necessidade de justi
ça humana que cada homem carrega no seu coração.

Nas Escrituras encontramos uma sede expressa mais profundamente do 
que a sede física, que é um desejo colocado na raiz do nosso ser. Um salmo 
diz: “Ó Deus, Tu és o meu Deus, desde a aurora e te busco. Minha alma tem 
sede de ti; por ti deseja minha carne, numa terra deserta, seca, sem água ” 
(Sl 63, 2). Os Padres da Igreja falam desta inquietação que habita no coração 
do homem. Santo Agostinho diz: “Tu nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso 
coração não encontrará a paz enquanto não repousar em ti” (Confissões, 1,

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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1.5). Há uma sede interior, uma fome interior, uma inquietação... Em cada 
coração, até na pessoa mais corrupta e afastada do bem, está escondido um 
anseio de luz, mesmo que esteja sob os escombros do engano e erro, mas há 
sempre uma sede de verdade e bondade, que é a sede de Deus. É o Espírito 
Santo que desperta esta sede: Ele é a água viva que moldou o nosso pó, Ele é 
o sopro criativo que lhe deu vida. Por esta razão, a Igreja é enviada a procla
mar a todos a Palavra de Deus, imbuída de Espírito Santo. Pois o Evangelho 
de Jesus Cristo é a maior justiça que pode ser oferecida ao coração da huma
nidade, que tem uma necessidade vital dele, mesmo sem se aperceber (cf. 
“Unindo-nos, pela fé  e pelo Batismo, à paixão e ressurreição de Cristo, o 
Espírito Santo faz-nos participar da sua vida”). Por exemplo, quando um 
homem e uma mulher se casam têm a intenção de fazer algo grande e belo, e 
se mantiverem viva essa sede encontrarão sempre o caminho a seguir, no 
meio dos problemas, com a ajuda da Graça.

Os jovens também têm está fome, e não devem perdê-la! É necessário 
proteger e alimentar no coração este desejo de amor, de ternura, de acolhi
mento que expressam nos seus impulsos sinceros e luminosos. Cada pessoa é 
chamada a redescobrir o que realmente importa, o que realmente precisa, o 
que a faz viver bem e, ao mesmo tempo, o que é secundário, e aquilo a que 
pode tranquilamente renunciar. Jesus proclama nesta bem-aventurança — 
fome e sede de justiça —  que há uma sede que não será desiludida; uma sede 
que, se for satisfeita, será saciada e será sempre bem-sucedida, porque corres
ponde ao próprio coração de Deus, ao seu Espírito Santo que é amor, e à 
semente que o Espírito Santo semeou nos nossos corações. Que o Senhor nos 
conceda esta graça: ter esta sede de justiça que é precisamente o desejo de o 
encontrar, de ver Deus e de fazer o bem aos outros.

4. Reflexão:
a) Que caminho seguir para saciar esta fome e sede para sentir-se fartos 

e felizes, mesmo sendo perseguidos?
b) Você é justo? Suas qualidades estão em conformidade com a sua fé, 

com o direito e com a solidariedade? Você é desapegado e sabe partilhar sem 
“interesse de benefícios”?

c) A atividade econômica que você desenvolve, de onde provém seu 
dinheiro, está dentro dos limites da ordem moral e segundo as normas da 
justiça social? Você tem autocontrole para não desrespeitar os direitos dos 
membros de sua família? Ou será que no dia a dia você percebe em si antipa
tia, autopiedade, avareza, cobiça, confusão, ciúme, inveja, fome e sede?

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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d) Você se acha injustiçado quando faz uma bondade para alguém e não 
é reconhecido, aplaudido e homenageado? Isto seria uma ofensa à sua 
pessoa?

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação

5. Compromisso:
- Cada pessoa é chamada a redescobrir o que realmente importa e preci

sa, o que a faz viver bem e, ao mesmo tempo, o que é secundário e aquilo a 
que pode tranquilamente renunciar. Ao longo do mês, reflita sobre essa ques
tão e, na medida do possível, compartilhe algo material com os necessitados.

6. Oração:
Senhor, dá-me a dedicação para fazer com que a justiça seja feita, mesmo 

diante de adversidades. Ajuda-me a aproximar-me de ti, do teu propósito e 
daquilo com que tu te importas. Dá-me ouvidos e olhos sensíveis para poder 
ouvir e enxergar a injustiça e coragem para poder responder.

Dinâmica: FRATERNIDADE
Objetivo: Descobrir que a EUCARISTIA nos impulsiona a viver a 

fraternidade.

Material necessário: balas, tampinhas de garrafas em número igual ou 
superior ao número de participantes.

Desenvolvimento:
1. Convidar os participantes a formarem um círculo. No centro, colocar 

os objetos descritos acima. Após um sinal, os participantes deverão pegar o 
máximo de objetos possível (uns ficarão com muitos, outros com poucos, e 
alguns com nenhum dos objetos).

2. Pedir aos participantes para descreverem a experiência que tiveram 
com esta atividade.

3. Ler e explorar o texto bíblico: Atos 4,32-35.
4. Refletir o sentido da fraternidade das primeiras comunidades.
5. Refazer a dinâmica, propondo aos participantes que recoloquem os 

objetos no centro do círculo. Ao sinal dado, pegar os objetos.
6. Deixar que relatem o que sentiram com esta atividade, comparando 

com a primeira vez que pegaram os objetos.

11



TEMA: Bem Aventurados os que choram, pois eles 
serão consolados (Mt. 5, 4)

Objetivo: Levar o adolescente a entender o por quê ele é bem-aventura
do mesmo em momentos de choro.

Reflexão do Tema:
Mateus se tomou um discípulo de Jesus e registrou toda a sua caminhada 

e tudo aquilo que ele viu Jesus realizar. Hoje vamos ensinar as crianças a 
como enfrentar o dia mal e a saber que no Senhor sempre seremos consola
dos.

Estamos também refletindo neste ano sobre a vida de São José e neste 
mês vamos vivenciar uma das virtudes que São José nos ensina.

1. “Pai Amado” - Foi um esposo exemplar e um pai amoroso para com 
seu filho Jesus, principalmente pela vida de serviço ao mistério da encarna
ção. Exemplo de fidelidade, abraçou totalmente sua missão no exercício da 
profissão, na comunidade e na família. Vivenciava tudo com muito amor. São 
José acompanhou Jesus em muitos momentos na sinagoga e no seguimento 
às tradições judaicas.

Nós Mejistas também somos convidados a viver o amor em nossa famí
lia, Igreja, escola e sociedade através de nossas atitudes podemos demonstrar 
o amor ao nosso próximo.

Mateus se tomou um discípulo de Jesus e ele escreveu tudo o que viu 
Jesus realizar e ensinar. Jesus ensinou uma coisa muito importante tanto para 
Mateus quanto para quem ouviu: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as 
consolará (Mt: 5,4;).

São José vivia a sua vida na simplicidade, em família, na comunidade, na 
carpintaria, no campo, no templo, na oração, na obediência a Deus e à sua 
Palavra, bem como à cultura de seu povo. Um pai presente, responsável, que 
cuida daquele que Deus lhe confiou.

Um exemplo a ser imitado pelos Mejistas, especialmente em uma cultura 
moderna onde muitos adolescentes procuram fazer a diferença nos ambientes 
de convivência.

No evangelho de Lucas: 7,11-17, ouvimos a história da Viúva de Naim. 
A viúva de Naim, era uma mulher que tinha enfrentando os piores momentos 
em sua vida, primeiro o seu marido morreu e depois o seu único filho. Foi a 
maior perda da vida dela, ela estava com amargura, deprimida, só chorava, 
porque agora não havia mais alegria. Os seus amigos choravam juntos, tenta

M E J - M ovim ento E ucarístico Jovem
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vam consolar, mas o que ela realmente queria era o filho dela de volta.
No dia do enterro, Jesus estava passando por aquela cidade e viu o sofri

mento daquela mãe e na bíblia diz que olhou com amor e disse para ela não 
chorar e depois falou para o menino de levantar... E ele se levantou... QUE 
MILAGRE... O Menino ressuscitou... A mãe ficou muito feliz, porque o seu 
filho estava novamente em seus braços!

Aquela mulher chorou e foi consolada... Jesus também tem isso para 
aqueles que o amam. Nós não somos super-heróis. Tem dias que podemos 
estar tristes e chorando porque não fomos bem na escola, porque perdemos a 
vovó... e nos braços de Jesus podemos chorar, pedir para ele nos ajudar na 
escola, em casa... Quando nos sentimos fracos e tristes, Jesus é aquele que 
sempre estará ao nosso lado para nos consolar e nos ajudar!!!

Moral da história: Diante de uma situação difícil, o Mejista pode se sentir 
muito sozinho e confuso em lidar com seus sentimentos. Através desta minis- 
tração, vamos ensiná-las que com Jesus podemos passar pelas dificuldades e 
Ele estará sempre conosco para nos consolar. E olhando a virtude de São José 
que foi um “Pai Amado,” convido cada adolescente a colocar em prática a 
virtude do amor conforme a sua realidade em que vive.

Dinâmica para fixar o Tema:
Materiais:
• Papel Sulfite dividido e recortado em 4 partes
• Lápis
• 1 saquinho plástico
• Elaborar a dinâmica
• Distribuir as folhas para as crianças, dando a seguinte instrução:

Pedir para o Mejista escrever algum momento difícil, e uma experiência 
de amor, em sua vida que ele esteja passando ou que ele já  passou. Não preci
sa colocar o nome na folha. Agora vamos dobrar e colocar no saquinho.

Neste momento cada um receberá o saquinho e vai retirar os dois papéis 
que não pode ser o seu. Ao retirar os papéis deverá ler e dar um conselho ou 
uma solução para o problema e o gesto de amor praticado relatar a experiên
cia. A coordenadora ouve o que o adolescente tem a dizer e ajuda a esclarecer 
conforme a luz da palavra de Deus.

Sugestão de Atividade:
As vezes nosso coração está tão tristinho, como se fosse uma folha em

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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branco... Vamos pegar cada um uma folha e encher de papéis coloridos? 
Vamos recortar e colar papéis de diversas formas e cores (papel crepom, 
espelho, sanfonado...) e vamos ver como ficará nossa folha. Acredito que 
ficará bem alegre, assim como Jesus quer fazer com nosso coração.

Reflexão:
Vamos retomar algumas reflexões a pouco escritas por vocês. Então para 

nós sermos consolados nem sempre é receber exatamente o que quer ou o que 
perdeu. Ex.: se o adolescente estiver chorando pelo falecimento da vovó, não 
quer dizer que ele vai voltar, mas sim que Jesus trará alegria, conforto, paz e 
alívio da dor neste momento. (Você pode elaborar outras situações).

Momento de Oração:
Reze com os adolescentes e coloque diante de Jesus cada situação na 

qual eles estejam passando (mencionada na dinâmica) e clame pelo consolo 
e ajuda em meio a tristeza, choro, angústia, alegrias, oportunidades, gestos de 
caridade e gratidão. Declare que eles são adolescentes e filhos amados por 
Jesus.

Vivência Mensal:
Nos meses anteriores tivemos a proposta da vivência da “Parábola do 

Bom Samaritano” a qual nos remete a vivência do gesto de misericórdia apre
sentado na Parábola.

Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamen
tais da vida para relações sociais mais humanas;

Conforme a reflexão das ações praticadas nesta Parábola vamos as boas 
ações ao nosso próximo. Cada grupo na sua realidade fazer a diferença 
“cuidou das feridas”, levou esperança, alegria, amor, generosidade, bondade. 
Desde os menores gestos, os mostraram-se capazes de sair de si e se fazer 
próximo e para doar-se.

Pai amado São José, exemplo de pai amoroso, 
fiel e dedicado, rogai por nós!

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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Покровитель на місяць серпень
Брати Макавеї -1  серпня

Першого серпня Церква вшановує пам'ять семи мучеників 
Макавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Алима і 
Маркела, матері їхньої Соломонїї та учителя їхнього Єлеазара (116 р. 
до Р.Х.).

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

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

Одного разу до царя привели жінку Соломонію з сімома синами. 
Цар також примушував їх їсти свиняче м'ясо, та вони сміливо 
відповідали йому: "Ми краще помремо, ніж переступимо закон наших 
батьків". Тоді цар віддав їх на муки. їм вирізали язики, відсікали 
пальці на руках і ногах, здирали шкіру з голови і живими пекли на 
розпечених сковородах. Так замучено шестеро братів.

Наймолодшого цар лагідно переконував не чинити спротиву. Він 
обіцяв щедро нагородити його і, нарешті, звернувся до матері, щоб 
вона порадила своєму синові виконати вимоги царя. Та вона підійшла 
до сина і сказала: "Сину! Не бійся цього мучителя і зустрінь смерть 
так само, як твої брати, щоб я могла усіх вас разом зустріти в 
майбутньому, вічному житті". Тоді цар віддав на смерть і молодшого 
брата, піддавши його ще більшим мукам. Потім була замучена і їхня 
матір. Ця родина мучеників відома під ім'ям мучеників Макавеїв.
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Santo do mês de agosto
Мощі семи святих мучеників Макавеїв зберігаються в базиліці 

апостола Андрія в Кельні (Німеччина). Мощі Соломонії —  в 
стамбульскому Соборі Святого Георгія.

(Джерело: Прес-служба Михайлівського Золотоверхого
монастиря)
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Santo do mês de agosto
Os irmãos Macabeus - 1  de agosto

Havia sete irmãos que foram um dia presos com sua mãe. O rei, por meio 
de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida 
carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de 
todos: “Que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer, 
antes de violar as leis de nossos pais”. O rei, fora de si, ordenou que aqueces
sem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa ordenou 
que cortassem a língua do que falara por todos e, depois, que lhe arrancassem 
a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de 
seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal 
respirando, para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em 
profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com 
coragem. “O Senhor nos vê -  diziam -  e certamente terá compaixão de nós, 
como o diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações: Ele terá com
paixão de seus servos.” Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo 
ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram- 
-lhe: “Comerás carne de porco, ou preferes que teu corpo seja torturado 
membro por membro?”. Ele respondeu: “Não” -  no idioma de seu país. Por 
isso, padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o 
último suspiro, disse: “Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do 
universo nos ressuscitará para uma vida etema, pois morremos por fidelidade 
às suas leis”. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apre
sentou logo, e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: “Do
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Santo do mês de agosto
céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele 
espero recebê-los um dia de novo”. O próprio rei e os que o acompanhavam 
ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os 
sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto, e este 
disse, quando estava a ponto de expirar: “É uma sorte desejável perecer pela 
mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, 
certamente não haverá ressurreição para a vida!”. Arrastaram, em seguida, o 
quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse: “Ainda que mortal, tens poder 
sobre os homens, e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo 
esteja abandonado por Deus! Espera, verás quão grande é a sua potência e 
como ele te castigará a ti e à tua raça”. Após este, fizeram achegar-se o sexto, 
que disse antes de morrer: “Não te iludas. Nós mesmos merecemos estes sofri
mentos, porque pecamos contra nosso Deus. Em consequência, recebemos 
estes flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune, após 
haveres ousado combater contra Deus”.

Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer 
seus sete filhos no espaço de um só dia e o su~portou com heroísmo, porque 
sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma 
materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava 
seu temperamento de mulher.

Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, 
prometendo-lhe com juramento tomá-lo rico e feliz, se abandonasse as tradi
ções de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o 
jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproxi
masse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua 
vida. Ela inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua 
materna: “Meu filho, eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Não 
temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que 
no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles”. Logo que ela acabou de 
falar, o jovem disse: “Que estais a esperar? Não atenderei às ordens do rei. 
Obedeço àquele que deu a Lei a nossos pais, por intermédio de Moisés. A 
exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos 
pais, e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo”. 
Abrasado de ira, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. 
Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue 
ao Senhor... Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por 
último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a 
estas atrozes perseguições. (II Macabeus, 7,1-42)

18



Христове Серце
заохота покласти надію на БОГА

Як місяць травень присвячений в особливіший спосіб для Матері 
Божої Марії, подібно й місяць червень присвячений Христовому 
Серцю. А одна з рис того набоженства це довіря до Божої любові об’ 
явленої в цілій історії відношення Бога до людини, а в особливіший 
спосіб в особі Ісуса Христа, який прийшов на землю задля нашого 
спасіння і в цілому своємо житті об’явив свою безмежну любов до 
людини.

Мати довіря до Бога це одна з великих вимог наших часів, головно 
в цьому клімяті пандемії, де людина показується немічна в боротьбі з 
тим вірусом. В світі переповненім проблем, непевностей, покласти 
нашу надію на Бога це не лише поверховна набожність або простий 
символ віри, але це реяльна потреба і конечність. Довіряти на наші 
власні сили й лише на людські сили не принесе належних овочів в 
нашому житті.

Надіятися на Боа - те чого Бог від нас бажає.
Святий Апостол Павло написав найбільшу частину Святого 

Письма нового Завіту й по Ісусі Христі це найбільший євангелізатор 
всіх часів. Хоч Його життя надзичайно величне, він признається: 
“Наша сила походить тільки від Бога” (пор. 2 Кор 3,4-5). Довіряти 
Богові це вірити, що осягнемо все чого потребуємо, і що Богові 
подобатися, бо це він сам дає нам сили потрібні в житті. Павло не 
присвоює своїх успіхів для себе, бо Слава вся є Божа на якого він 
поклав надію.

Поклади свою віру ã своє життя під скелю Всевишнього.
Довіряти Богові, це так як сховатися в печеру як це зробив цар 

Давид коли сховався перед ворогом доки не перейшла небезпека. Це 
відновити сили. Це захоронити себе від зла яке непокоїть душу.

Жити під покровом Всевишнього.
Довіряти Богові це не лише йти на Службу Божу в неділю. Це 

мешкати з Богом. В псальмі кажеться, о хто має довіря до Бога, той
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може бути спокійний під “Тінню Його крил” (Пс 91, 1-2). Тінь Божих 
крил це безпека, запевнений мир душі. Гарний образ того це 
вживаний в Святому Письмі образ квочки, яка збирає курчат під 
крила, щоб захоронити їх від нападів небезпечних птиць. Коли 
ціпитка під крилами квочки, вони в безпеці. Довіряти Богові це 
мешкати бути опертим на Нього коли переходиться серед різних 
небезпек життя.

Світло Боже нам вказує дорогу й нас провадить безпечно
Господь Бог росвічує дорогу нашого життя. Він проганяє темряву, 

просвічує в сумнівах і боязнях (Пс 84, 11-12). Він нас захороняє від 
всякого зла, від неспокоїв, сумнів, непевностей, трагедій. Бог це 
забезпечення для всіх які на Нього надіються. Крім того, ті які його 
люблять на нього надіються та зберігають його заповіді, завсіди 
будуть вислухані в своїх потребах. їхні молитви будуть прийняті 
Богом. Псалмопівець каже, що хто надіється на Бога буде мати 
царську радість, повну й велику.

О Coração de Jesus nos ensina a 
CONFIAR EM DEUS

A exemplo do mês de maio dedicado a Mãe de Jesus Maria, assim o 
mês de junho é o mês do Sagrado coração de Jesus. E um dos requisitos 
principais da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é confiar no Amor de 
Deus revelado por ações de Deus durante toda história da relação do 
homem com Deus e especialmente por Jesus Cristo.

Confiar em Deus é uma das maiores necessidades do ser humano nos 
dias de hoje, especialmente nesse clima da pandemia. Em um mundo cheio 
de problemas e inseguro, colocar a confiança no Senhor é muito mais que 
simbolismo, é uma necessidade real e urgente. Confiar nas nossas próprias 
forças ou nas forças humanas muitas vezes não traz resultado.

Confiar em Deus é o que Deus espera de nós.
O apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e depois
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de Jesus é o maior evangelista de todos os tempos. Mas mesmo tendo um 
currículo tão impressionante ele faz uma declaração maravilhosa: “a nossa 
capacidade vem de Deus” (2 Cor 3.4,5). Confiar no Senhor é acreditar que 
conseguiremos desenvolver tudo o que for preciso para agradá-lo, porque 
ele mesmo é o que nos capacita. Paulo não reivindica nada para si. Não há 
o menor louvor para ele, a glória é toda de Deus. em quem ele confia.

Apoie sua fé e sua vida-se Na Rocha
Confiar no Senhor é como entrar em uma caverna quando há algum 

perigo e esperar que o perigo passe. É entrar na rocha. É renovar as forças. 
É esconder-se do mal que aflige a alma.

Habite no Esconderijo do Altíssimo
Confiar em Deus não é apenas ir a Igreja aos domingos. É habitar, 

morar com Deus. No Salmo se diz que quem vive na casa do Senhor pode 
descansar. A “sombra das suas asas” (Salmos 91:1,2), é sinônimo de segu
rança, provisão e paz. A bela figura usada na Sagrada Escritura é a da 
galinha que protege seus pintinhos debaixo de suas asas para impedir que 
aves de rapina devorem seus filhotes. Enquanto os pintinhos estão à sombra 
das asas de sua mãe estão seguros. Confiar no Senhor é morar nessa segu
rança. É manter-se encostado a ele enquanto atravessa o campo aberto da 
vida.

A Luz de Deus nos Direciona e Protege
O Senhor Deus ilumina o caminho das nossas vidas. Ele expulsa todas 

as trevas, esclarece as dúvidas e os temores (SI 84:11,12). Ele nos protege 
de todo mal, da aflição, das dúvidas, inseguranças tragédias. O Senhor é um 
escudo poderoso para aqueles que nele confiam. Além disso, há garantia de 
que aqueles que o amam e guardam seus mandamentos, serão sempre ouvi
dos. Suas orações não serão esquecidas, menosprezadas. O salmista diz que 
quem confiar em Deus desfrutará de felicidade real, plena e abundante.
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Посмертні Згадкиè̂sr
f  Natália Olinek

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021 Deus 
chamou nossa querida mãe para eternidade. Dona 
Natália Kopko Olinek nasceu no dia 17 de janeiro 
de 1923. Aos seus 98 anos teve uma morte leve, 
sem sofrimentos. Às vezes tinha ausência de memó
ria. Vivia muito ansiosa e preocupada sempre com o

Era muito cristã, foi membro do Apostolado da Oração. Quando os 
filhos eram pequenos ficava difícil participar das reuniões, mas sempre que 
possível participava, além da distância que também dificultava a presença.

Dona Natália era casada com o Sr. Nicolau Olinek. Se conheceram 
através de uma vizinha, a qual os apresentou, viveram no matrimônio 62 
anos, até partirem para a vida eterna. Ela sempre dizia que, aconteça o que 
acontecer, o juramento irei cumprir, e assim foi até a morte.

Filha de Jacob Kopko e Helena Chusman Kopko, era a mais velha dos 
10 irmãos, três “in memoriam” quando crianças e outros 7 adultos já  faleci
dos. Ficou somente em vida a irmã mais nova.

Natália teve 10 filhos, perdendo um deles ainda bebê. Teve também 36 
netos, 42 bisnetos e 9 tataranetos.

Sofreu muito quando teve seus filhos pequenos, tempos muito difíceis, 
para ter o pouco para sua família na mesa, auxiliava o marido cerrando 
dormentos (madeira) para construção de ferrovia, nunca teve o suficiente 
para manter e ter tudo em ordem. Quando seus filhos cresceram pouca 
coisa melhorou. Mesmo assim nunca desanimou, viveu sempre na esperan-
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Посмертні Згадки
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ça е na fé que um dia tudo melhoraria, procurou dar bons exemplos a seus 
filhos, assim como recebeu de seus pais, foi uma pessoa muito boa, bom 
coração, sempre preocupada com o próximo, ajudava como podia e, mesmo 
com a idade avançada, sempre ativa e pronta para o que der e vier.

Depois que o esposo faleceu, Natália passou a morar com uma de suas 
filhas, vivendo ainda mais 12 anos. Deixou à sua família um vazio enorme 
e muita tristeza, principalmente à sua filha, genro e netos, que nos últimos 
anos passaram a maioria do tempo cuidando dela.

Agradecemos a Deus pela vida preciosa, sofrida e longa que proporcio
nou a nossa mãe, a qual soube nos educar na vida cristã. Agradecimentos 
especiais ao Padre Irineu Waselkoski pela missa de corpo presente e pela 
homilia tão bem conduzida, dirigindo palavras de conforto nessa hora de 
tanta dor. Ao Diácono João Basniak pela “Panaheda”, ao Sr. Valdomiro 
Popowicz pela Novena ao Sagrado Coração de Jesus e a todos que auxilia
ram, rezaram, cantaram as “Kolhadê”, as quais Dona Natália tanto gostava.

Natália! Que o seu exemplo sirva de lição para darmos mais valor ao 
que nos foi ensinado e deve ser vivido com sabedoria.

Saudades Eternas.

A família
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f  Julio Lubachevski

"O NOSSO MESTRE SE FOI"
Filho de Pedro e Rosa Lubachevski já  falecidos, 

casado com Rose Магіє Lubachevski e irmão de Olga 
Lubachevski que atualmente residem em Curitiba - 
Paraná.

Nasceu e iniciou suas atividades educacionais e 
esportivas em Prudentópolis, Paraná. Enquanto ali 
morou incentivou a juventude prudentopolitana despertando o gosto, práti
ca e conhecimento de várias modalidades esportivas.

Como professor universitário, educador físico e palestrante semeou 
conhecimento em Prudentópolis, Curitiba, interior do Paraná, no Brasil e 
Exterior.

Deixou um legado estupendo formando profissionais excepcionais e 
responsáveis espalhados por todos os cantos, que amam o que fazem e só 
enaltecem a sua indiscutível dedicação.

Saudades!
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