
Редакційне
ВСІ МИ ОДНЕ В ІСУСІХРИСТІ

“Ми: численні - одне в Христі тіло, кожен один одному член” (Рим 12,5)

Що розуміємо під словом ОДНІСТЬ?
Одність це потрапити жити і працювати разом над якоюсь справою, 

навіть коли би наші бажання не сходилися, але маємо спільну ціль. Це 
лучити зусилля і праці багатьох, щоб осягнути спільну ціль. Приклад: в 
хаті непорядок. Є білизна до прання, кухонне начення до миття, підлога 
брудна. Хтось побачить, що треба зробити порядок в хаті і закличе всіх з 
дому та роздасть працю для кожного. Кожний і кожна беруться до роботи. 
Може деякі не люблять призначеної їм роботи, але працюють радо, щоб 
завести порядок у домі. Всі лучать свої сили в одне й роблять спільну 
жертву на добро всіх, одні одним служать своєю працею. Це означає 
одність.

Святий Павло навчає, що всі ми, що христилися творимо одне тіло 
Христа, ми велика Христова родина. Хоч нас багато, кожний зі своїм 
характером зі своїми бажаннями, але всі ми члени одної Церкви. Христос 
є Голова, а ми Його члени - руки, ноги, очі, уста...

Припустімо, що би то було з нами коли б нога рука посварилася б з 
ногою і сказала б, що не буде з нею співпрацювати!? Або коли би ноги не 
хотіли носити тіла, або ноги не були би готові працювати на поживу й т.п., 
тільки один найменший палець на нашій нозі скалічений. Щоб був в нас 
порядок, всі члени повинні творити одність і працювати разом у згоді.

Вимога одности нам каже що, хоч ми різні, треба нам зрозуміти, що ми 
члени Христового Тіла і мусимо жити у згоді і спільно дбати про добро 
того тіла, шануючи характер і прикмети кожного, а коли треба всі разом 
співпрацювати для одної ціли.

Св. Павло каже, що нема членів ліпших або менше вартісних, важних 
і менше важних в нас. І коли страждає один член, страждають всі з ним 
члени (І Кор. 12, 26).

Наприклад, коли одного дня хоч би найменший палець в нозі 
скалічився, ціле тіло буде мати труднощі, щоб ходити. Так треба нам 
дивитися на інших, на братів і сестер, так в родині як і в Церкві, так і між 
усіма людьми. Всі є важні як і всі ми важні члени Христового Тіла, 
Христової Церкви, спільноти, родини в Христовому тілі.

Це було й далі є палке бажання Ісуса Христа “ЩОБ УСІ БУЛИ 
ОДНО!”

1



Editorial
TODOS SOMOS UM EM CRISTO

“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas indi
vidualmente somos membros uns dos outros” (Rm. 12, 5).

O que entendemos por UNIDADE?
Unidade é conseguirmos conviver e trabalhar juntos em alguma coisa, 

mesmo que nossas vontades sejam diferentes, mas temos um objetivo comum. É 
juntarmos as nossas forças para fazermos alguma coisa. Por exemplo: a casa está 
uma bagunça, tem roupa para lavar, louça, assoalho bagunçado, etc. Alguém diz 
que a casa precisa ser limpada e organizada. Então, o chefe da casa chama todos 
e distribui as tarefas; cada um fará uma coisa. A casa precisa ser limpa e cada um 
fazendo uma parte, vão trabalhar para um objetivo comum: uma casa limpa e 
organizada. Mesmo que alguns não gostem de lavar, fazer faxina na casa, limpar 
ou lavar as calçadas, mas todos se unem para fazer a tarefa. Assim, todos juntos 
vão concordando para um bem maior: a casa limpa. Isso é unidade.

A Bíblia nos diz que nós fazemos parte de um único Corpo, o de Cristo, 
somos uma grande família. Embora sejamos muitos, cada um de um jeito 
diferente, estamos juntos na Igreja e, juntos, somos corpo de Cristo. Jesus é o 
Cabeça e nós, juntos, somos Seus braços, mãos, pernas, pés, dedos.

Pense como seria um corpo onde o pé briga com a mão e diz que não vai 
mais carregá-la? Ou a mão, zangada, diz que não quer pentear o cabelo da 
cabeça, os olhos se fecham e não vão querer mostrar o caminho para andar...

O princípio da unidade diz que, embora sejamos diferentes, devemos com
preender que fazemos parte do Corpo de Cristo, e precisamos aprender a convi
ver uns com os outros, respeitando o jeito de ser de cada um e que, na hora que 
precisar, devemos estar prontos a ajudar, socorrer e trabalhar juntos para o bene
fício de todos.

São Paulo nos diz que no corpo não existem membros melhores do que os 
outros. Todos têm o seu valor e devem ser respeitados por isso. E o que acontece 
com um membro, certamente vai afetar os outros: “De maneira que, se um 
membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honra
do, todos os membros se regozijam com ele” (1 Cor. 12, 26).

Por exemplo, um dedo parece não ter grande importância. Mas se ele estiver 
quebrado, teremos dificuldade de andar. É dessa forma que nós devemos ver 
nossos irmãos em casa e membros na Igreja e todos os homens no mundo. Todos 
são importantes, assim todos somos importantes na Igreja, na Comunidade, 
Família, no Corpo de Cristo.

Este foi e continua sendo o grande desejo de Jesus Cristo: “Que todos sejam 
um!”
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Загальне Намірення А. М .
Стиль життя екозбереження
Щоб ми вміли вибрати відважно, стилем здорового 

життя і в екозбереженні, радіючи з молоддю, яка 
добровільно і відважно над тим трудиться.

Якщо всі ресурси, які люди мають на планеті для своєї стійкості і 
виживання не будуть використані належним чином, то з часом вони 
закінчаться. З цієї причини, вести стійкий спосіб життя також означає 
піклуватися про навколишнє середовище. Проаналізуємо ситуацію: 
якщо на планеті близько 8 мільярдів людей, і кожен з них або 
більшість з них їдять, одягаються, пересуваються, але якби всі вони 
діяли в незгоді з навколишнім середовищем? Ми ще б були тут? На 
щастя, все ще є значний відсоток людей, які захищають і піклуються 
про те, що Бог нам дав. Можемо їх назвати добрими розпорядниками 
дару творіння. Ніхто з нас не відокремлений від землі, тому знищення 
природи знищує людство. Ця турбота про спільний дім починається зі 
Святим Франциском з Ассижу. Папа Римський Венедикт XVI в



Загальне Намірення А. М .
енцикліці Caritas in veritate також говорить про екологічну деградацію. 
А енцикліка Laudato Si', представлена Папою Франциском, 
відображає лише цю тему. Уривок з документа: “Взаємозв’язок 
природи та суспільства, яке її населяє. Це заважає нам розглядати 
природу як щось відокремлене від нас або як просту рамку нашого 
життя. Ми в ньому включені, ми є частиною цього і залучені”(Ь8, 
139).

Цього місяця Церква запрошує нас мати екологічну духовність і 
передавати її молодим поколінням. Нам потрібно навернення, яке 
змінює звички споживання, змінює спосіб використання природних 
ресурсів. Ми, як люди, маємо навернутися щоб також отримати 
користь. Для цього потрібна наполегливість, а не просто ентузіазм. 
Необхідно проникнути в таємницю творіння, нехай воно втягнеться, 
навчиться споглядати. Святий Іван від Хреста говорить: “Справді, 
істоти схожі на слід Божого проходження, в якому проглядаються їхня 
пишність, сила, мудрість та інші божественні чесноти" (Пісня 5.3). 
Отже, Святе Письмо розповідає, як Бог розмістив людину в Едемі: 
“Узяв Господь Бог людину і поставив її в Едемському саді порати його 
й доглядати його” (Бут. 2:15) Обробляйте та охороняйте! Земля була і 
залишається великим садом, але не так обережно як і повинно бути.

Коли ми не поважаємо природу, добре не використовуємо річки, 
лісів, ґрунту, повітря, що є необхідним для життя планети, ми 
демонструємо відсутність важливості що надається майбутнім 
поколінням, передаючи ідею, що нам потрібно витягти все зараз, тому 
ми думаємо максимум про своїх онуків. Цей погляд, абсолютно 
невідповідний Божому задуму у стосунках людини з природою. Один 
із способів любити Бога - це любити те, що любить Бог. Життя в 
дружньому оточенні - правильна відповідь для люблячого Творця. Це 
те, що ми хочемо для цього і для наступних поколінь.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção Universal
Um estilo de vida eco sustentável
Rezemos para que todos façamos escolhas corajosas atra

vés de um estilo de vida sóbrio e eco sustentável, alegrando- 
-nos pelos jovens que se empenham resolutamente por isso.

O uso indevido dos recursos que os seres humanos possuem no planeta 
para sua sustentabilidade, se não forem usados corretamente vão se esgo
tando. Por isso, ter um estilo de vida sustentável significa cuidar também 
do meio ambiente. Analisemos a situação, se nós somos em mais ou menos 
8 bilhões de pessoas no planeta, cada um, ou a maioria das pessoas, come, 
veste, se desloca, mas se todas elas agissem em desacordo com o meio 
ambiente? Estaríamos ainda aqui? Felizmente, ainda existe uma boa 
porcentagem que defende e cuida deste meio que Deus nos concedeu. 
Podemos chamá-los de bons administradores do dom da criação. Ninguém 
de nós é separado da terra, por isso, destruir a natureza é destruir a humani
dade. Essa preocupação pelo cuidado da casa comum, começa já  com São 
Francisco de Assis. O Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Caritas in
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Intenção Universal
veritate, fala também sobre a degradação ecológica e, por fim, a encíclica 
apresentada pelo Papa Francisco, Laudato Si reflete somente este tema. Um 
trecho do documento: “A relação entre a natureza e a sociedade que a 
habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós 
ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos 
parte dela e compenetramo-nos” (LS, 139).

A Igreja neste mês nos convida então a termos uma espiritualidade 
ecológica e transmiti-la às gerações mais jovens. É preciso uma conversão 
que mude os hábitos de consumo, que mude o modo de exploração de uso 
dos recursos naturais. Somos nós, seres humanos que precisamos conver- 
ter-nos para que sejamos também beneficiados. Isso exige persistência e 
não somente entusiasmo. É preciso penetrar no mistério da criação, deixar 
envolver-se, aprender a contemplar. Diz São João da Cruz: “As criaturas 
são, na verdade, como um rastro da passagem de Deus, em que se vislum
bram sua magnificência, poder, sabedoria e outras virtudes divinas" (Cânti
co 5, 3). Assim a Sagrada Escritura narra como Deus colocou o homem no 
Éden: “Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o culti
var e o guardar” (Gn 2,15). Cultivar e guardar! A terra era e continua sendo 
um jardim abundante, mas não sendo tão cuidado como deveria.

Quando desrespeitamos a natureza, não utilizamos de forma sustentá
vel os rios, as florestas, o solo, o ar, aquilo que é necessário para a vida do 
planeta, demonstramos a falta de importância dada às gerações futuras, 
transmitindo a ideia de que nós precisamos extrair tudo agora porque 
pensamos apenas, no máximo, nos nossos netos. Essa é uma visão comple
tamente fora do propósito de Deus na relação do homem com a natureza. 
Um jeito de amar a Deus é amar aquilo que Deus ama. Viver em um meio 
ambiente amigável é a resposta certa para um Criador amável. Isso é o que 
queremos para esta e para as próximas gerações.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Основне завдання Апостольства Молитви 

чинити добро

Апостольство Молитви це релігійне 
товариство, яке має на меті в усьому старатися про 
творення добра. Це не товариство, яке би мало за 
ціль економічні здобутки, ані політичну ціль, це не 
організація яка має на меті мати якнайбільше 
членів або встрявати в церковний провід або щось 
подібне. Хоч може мати другорядні завдання, 
головне й незаступне це творення добра в щоденному житті родини та 
в амбіенті праці, що властиво є обов’язком кожного християнина й 
церковних організацій, які мають в своїх правилах різні завдання в 
житті й в адміністрації церковного життя, як адміністрація 
матеріальними добрами Церкви, катехизм, літургія, різні церковні 
зібрання й т. п., хоч і для них важне є творити добро, але вони на 
першому місці мають свої притаманні об’єктиви.

Як релігійне товариство, члени Апостольства Молитви жертвують 
свої щоденні молитви й різні побожні практики, добрі щоденні діла 
маючи завсіди на меті творення добра, в першій мірі в своїх родинах, 
а далі в амбіенті своїх праць. А все те це ніщо інше як те, чим займався 
Ісус Христос під час свого туземного життя, стараючися за спасіння 
всіх людей. На хресті Ісус взяв сам на себе ціле людство, щоб 
запевнити всім, але не взяв на себе всіх добрих діл, які люди повинні 
чинити. Продовження добрих діл в історії людства залишив він для 
всіх охрещених. Якраз ця практика добрих діл має займати 
центральне місце в житті членів Апостольства Молитви. А для того не 
потрібно великих і славних діл, але попросту добрі малі діла здійснені 
в злуці з Христом, який пройшов ціле своє життя творячи добро всюди 
й для всіх.

Коли би хотіти визначити в кількох словах, що зробив Ісус під час 
своїх тридцять літ скритого життя і під час трьох років публичної 
місії, треба сказати, що він ЧИНИВ ДОБРО. Так і коли би коротко 
висловити, яке є завдання Апостольства Молитви в Церкві, кажемо, 
що воно має за головну й основну ціль, в усьому, навіть в найменших 
ділах, ТВОРИТИ ДОБРО.
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Apostolado da Oração
Principal dever do Apostolado da Oração 

fazer o bem

O Apostolado da Oração é uma confraria que tem 
por objetivo primário a prática do bem. Não é um 
movimento que visa lucros ou fins políticos, não é 
uma organização que pretende angariar maior número 
de membros e impor-se na administração das coisas da 
Igreja ou algo semelhante. Ainda que tenha objetivos 
secundários, o principal e insubstituível é a prática do 
bem no dia a dia na família e no ambiente de trabalho, o que é uma obriga
ção central de cada cristão e dos movimentos eclesiais. Estes podem se 
propor diversos objetivos na vida e na administração da Igreja, como admi
nistração de bens materiais, manutenção da igreja, catequese, liturgia, 
diversos eventos, etc., ainda que a prática do bem não lhes seja alheia, mas 
o Apostolado da Oração tem como centro das suas atividades a prática do 
bem em vários setores do cotidiano do cristão.

Como um movimento religioso o Apostolada da Oração oferece suas 
orações e as mais variadas práticas no campo de boas ações, tanto através 
da oração e oferecimento de todos os acontecimentos e vivências do seu dia 
a dia, como através de obras de caridade, principalmente, dentro da comu
nidade da qual fazem parte. Tudo isso é nada mais que imitação de Jesus 
Cristo que passou a vida praticando o bem, procurando a salvação de todos. 
Na cruz, Cristo substituiu todas as pessoas para lhes garantir a salvação, 
mas Ele não as substituiu na prática constante do bem. A continuação da 
prática do bem na história da humanidade fica a cargo de todos os batiza
dos. É precisamente esta prática do bem que ocupa o lugar central na vida 
e nas atividades dos membros do Apostolado da Oração. E para isso não há 
necessidade de obras grandiosas, mas simplesmente atos simples de cada 
dia, feitos em união com Cristo que passou a sua vida fazendo o bem, tanto 
nos trinta anos de sua vida privada, como nos três anos da vida pública.

Se quiséssemos definir em poucas palavras, o que Jesus fazia durante a 
sua vida na terra, poderiamos dizer que ele passou a vida fazendo o bem. 
Assim, se quisermos definir o que os membros do Apostolado do Oração 
devem colocar no centro de suas atividades, devemos dizer que o centro de 
suas atividades é FAZER O BEM em tudo o que fazem e em todos lugares 
onde entram.
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“BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS, POIS ELES 
ALCANÇARÃO MISERICÓRDIA”.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação

1. Motivação:
Preparar o ambiente com: ícone 

“Милосердя Двері”, Bíblia, Catecismo 
“Cristo, nossa Páscoa”, vela acesa.

- Fazer a dinâmica: A marca do 
discípulo (em anexo).

2. Textos:
Bíblia -  Lc 1, 46-50 e Salmo 50.
Catecismo “Cristo Nossa Páscoa” -  

As sete obras de misericórdia espirituais 
e corporais, páginas 343 e 344.

3. Desenvolvimento:
Na quinta bem-aventurança, que diz: “Bem-aventurados os misericor

diosos, pois eles alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7), há uma particularida
de: é a única em que a causa e o fruto da felicidade coincidem, a misericór
dia. Aqueles que exercem a misericórdia encontrarão misericórdia, serão 
“misericordiados”. Este tema da reciprocidade do perdão não está presente 
apenas nesta bem-aventurança, mas é recorrente no Evangelho. E como 
podería ser de outra forma? A misericórdia é o próprio coração de Deus! 
Jesus diz: “Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis 
condenados; perdoai e sereis perdoados” (Lc 6, 37). Sempre a mesma 
reciprocidade. E a Carta de Tiago afirma que “a misericórdia, porém, triun
fa sobre o julgamento” (2, 13).

Mas é sobretudo no Pai-Nosso que rezamos: “Perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores” (Mt 6,12). Este 
é o único pedido retomado no final: “Com efeito, se perdoardes as faltas uns 
aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, 
porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas 
faltas” (Mt 6, 14-15; cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 2.838). Existem 
dois elementos que não podem ser separados: o perdão oferecido e o perdão

9



recebido. Mas muitas pessoas sentem-se em dificuldade, não conseguem 
perdoar. Muitas vezes o mal recebido é tão grande que conseguir perdoar se 
parece com a escalada de uma montanha muito alta: um esforço enorme; e 
pensamos: não se pode, isto não se pode! Esta questão da reciprocidade da 
misericórdia indica que temos necessidade de inverter a perspectiva. Sozi
nhos não conseguimos, precisamos da graça de Deus, devemos pedi-la.

Com efeito, se a quinta bem-aventurança promete encontrar misericór
dia e no Pai-Nosso pedimos a remissão das dívidas, isto significa que 
somos essencialmente devedores e temos necessidade de encontrar miseri
córdia! Todos nós somos devedores, todos! A Deus, que é tão generoso e 
aos nossos irmãos. Cada pessoa sabe que não é o pai ou a mãe, o esposo ou 
a esposa, o irmão ou a irmã que deveria ser. Todos nós estamos “em falta” 
na vida. E precisamos de misericórdia. Sabemos que também nós pratica
mos o mal, falta sempre algo para o bem que deveriamos ter feito. Mas é 
precisamente esta nossa pobreza que se toma a força para perdoar! Somos 
devedores e se, como ouvimos no início, formos medidos pela medida com 
que medimos os outros (cf. Lc 6,38), então convém-nos alargar a medida e 
perdoar as ofensas. Cada um deve recordar-se que tem necessidade de 
perdoar, que precisa do perdão, da paciência. Este é o segredo da misericór
dia: é perdoando que somos perdoados. Porque Deus nos precede e nos 
perdoa primeiro (cf. Rm 5, 8). Recebendo o seu perdão nós, por nossa vez, 
tomamo-nos capazes de perdoar.

Assim, a nossa miséria e a nossa falta de justiça tomam-se ocasião para 
nos abrirmos ao Reino dos céus, a uma medida maior, à medida de Deus, 
que é a misericórdia! De onde nasce a nossa misericórdia? Jesus disse-nos: 
“Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso” (Lc 6, 36). 
Quanto mais aceitarmos o amor do Pai, tanto mais amaremos (cf. Catecis
mo da Igreja Católica, n. 2.842). A misericórdia não é uma dimensão entre 
outras, mas constitui o cerne da vida cristã: não há cristianismo sem miseri
córdia [cf. São João Paulo II, Encíclica Dives in Misericórdia (30 de 
novembro de 1980); Bula Misericordiae Vultus (11 de abril de 2015); Carta 
Apostólica Misericórdia et misera (20 de novembro de 2016)]. Se todo o 
nosso cristianismo não nos leva à misericórdia, erramos o caminho, pois a 
misericórdia é a única meta verdadeira de todo o caminho espiritual. Cons
titui um dos fiutos mais bonitos da caridade (cf. Catecismo da Igreja Católi

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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ca, n. 1.829). A misericórdia de Deus é a nossa libertação e a nossa felicida
de e é desta forma que Maria Santíssima nos apresenta no Magnificat (Lc. 
1, 46-50). Vivemos de misericórdia e esta é o ar que se deve respirar, 
porque continuamente necessitamos uns dos outros.

4. Reflexão:
a) Como praticamos a misericórdia? Por que é este um ponto funda

mental da conversão?
b) Até onde vai para nós, cristãos, o perdão no exercício da misericórdia?
c) Citem ocasiões e modos de ser misericordiosos. Em seguida, refli

tam sobre cada item citado.

5. Compromisso:
- Recordar as obras de misericórdia corporais e espirituais. Escolher 

uma delas para ser vivenciada durante o mês.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação

6. Oração:
- Rezar o Salmo 50.
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Dinâmica: A Marca do Discípulo.
Objetivo: Refletir sobre o amor -  a marca do discípulo de Jesus.
Material: 1 coração pequeno para cada participante.

Procedimento:
-  Falem: “Conta-se que certo homem estava participando de um 

concurso do Coração Mais Bonito. Seu coração era lindo, sem nenhuma 
ruga, sem qualquer estrago. Até que apareceu um homem idoso e apresen
tou seu coração, afirmando que era o mais bonito, pois nele havia marcas. 
Vários tipos de comentários surgiram e perguntaram: “Como seu coração é 
o mais bonito, com tantas marcas?” O homem idoso então explicou que era 
por isso mesmo que seu coração era lindo. Aquelas marcas representavam 
sua vivência, sua experiência, suas atitudes em amar as pessoas. Finalmen
te, todos concordaram que o coração mais lindo era aquele com marcas de 
amor em ação” (autoria desconhecida).

-  Falem: Fomos alcançados pelo amor de Deus.
Leiam João 3, 16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna”.

-  Agora distribuam um coração pequeno para cada participante, repre
sentando o amor pelo qual fomos alcançados. Também afirmem que é pelo 
amor que somos reconhecidos como discípulos de Jesus.

Leiam João 13,34-35: “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis 
uns aos outros. Como eu amei a vós, que também vós uns ameis aos outros. 
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 
outros”.

-A gora, reflitam olhando para o coração que todos têm nas mãos:
Que marcas deste amor podemos compartilhar com os outros?
Nós, como integrantes da Igreja, o que estamos fazendo para que as 

pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus?
Estamos praticando na verdade o amor, cotidianamente, nas ações com 

o próximo?
-  Peçam para que todos troquem os corações entre si, promovendo um 

momento de congratulação, de “troca de amor”, representando as verdadei
ras ações amorosas que devem existir entre as pessoas.

(Por Sulamita Macedo).

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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Bem aventurados os Misericordiosos, por que 
alcançaram Misericórdia".

Neste mês somos convidados a refletirmos sobre a Misericórdia! Está 
que é tão necessária em nossos relacionamentos, seja entre nós e todos 
aqueles que estão a nossa volta, e seja também em nosso relacionamento 
para com Deus.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem

A expressão "misericórdia" tem origem no latim, e é formada pela 
junção de miserere (ter compaixão), e cordis (coração). Ser misericordioso 
portanto, é ter um coração compadecido que tem compaixão em favor de 
alguém. Tem se assim, a capacidade de perdoar, ser compassivo e mais do 
que somente sentir, ter atitudes de amor capazes de ir ao encontro daquele 
que necessita, independente de seus méritos.
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A palavra misericórdia precisa fazer da vida de todo bom Cristão! 
Inclusive dos mejistas! Jesus mesmo disse no Sermão da montanha: "Bem 
aventurados os Misericordiosos por que alcançaram Misericórdia." (Mt 
5,7). Feliz é aquele que é Misericordioso para com o seu próximo, sendo 
capaz de lhe perdoar, de lhe desejar o bem e de ter atitudes da qual se faz o 
bem a alguém, que mesmo nos parâmetros humanos pareça não merecer, 
mas que aos olhos de Deus não deixa de ser um filho amado(a), pois Jesus 
disse há mais felicidade em dar, do que receber (At 20,35).

Ser misericordioso é compreender que para termos um mundo melhor 
não basta, questionar tantos males que vemos a nossa volta, seja em nossas 
casas, famílias, comunidades em que vivemos e aonde quer que estejamos, 
mas é necessário ter atitudes de Misericórdia, atitudes essas que por menor 
que sejam, se feitas com Amor tem a capacidade de um grande e poderoso 
alcance a nossa volta. Jesus nos chama a sermos um instrumento de Miseri
córdia em suas mãos a favor de outras pessoas, a viver o verdadeiro Espíri
to Cristão que ao invés de simplesmente julgar, é capaz de levar o Amor de 
Deus especialmente a aqueles que mais precisam. Jesus convida a cada um 
de nós, inclusive a você que lê esse artigo, a ser também um adolescente, 
um Católico misericordioso!

Diante desse fato basta olharmos para a Cruz! Pois muito antes que 
fossemos chamados a vida, cada um de nós recebemos do maior "ato de 
Misericórdia" que já  houve e jamais haverá desse Deus infinitamente 
grande e poderoso que tanto nos amou e que assume a condição humana na 
pessoa do filho, assumindo também a morte de cruz, está na qual tem o seu 
coração transpassado por uma lança da onde jorrou Sangue e Água para nos 
redimir do pecado e nos dar a condição de salvação eterna. Esse Deus que 
é tão misericordioso que nos concede o perdão de todos os nossos pecados 
por mais graves que sejam, quando vamos com um coração arrependido e 
sincero diante de um Sacerdote que é o representante de Jesus para nos 
confessarmos.

Podemos afirmar que os atos de Misericórdia precisam ser como as 
hastes de uma Cruz, que se dá tanto na maneira vertical, na qual abrimos os 
nossos corações, confiando na Misericórdia de Deus que vem ao nosso 
encontro, e também de maneira horizontal na qual o bom Católico é chama
do a exercer a misericórdia para com aqueles que estão a sua volta, que são 
irmãos por meio de Jesus Cristo.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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Nesse ano que liturgicamente lembramos de São José, podemos ter 
através do Pai adotivo de Jesus, um grande de exemplo de um homem miseri
cordioso. Basta olharmos para a sua atitude da qual ele teve diante da Virgem 
Maria, pois a partir do momento em que ele soube que Maria estava gravida 
do menino Jesus, ele não entendeu de maneira inicial que Maria havia conce
bido pela ação do Espírito Santo, mesmo assim ele escolheu ser Misericor
dioso para com Maria não a repudiando publicamente (Mt 1,18-19).

Diante dessa necessidade de também sermos misericordiosos vejamos 
as obras de Misericórdia ensinadas pela Igreja:

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem

Obras de Misericórdia corporais
1. Dar de comer a quem tem fome.
2. Dar de beber a quem tem sede.
3. Vestir os nus.
4. Dar pousada aos peregrinos.
5. Visitar os enfermos.
6. Visitar os encarcerados.
7. Sepultar os mortos.

Ênfcrrar 
вд нидій* D«r dc comer 

a *  fqfniflto- ,

ваг dr Ьґ Ьгг 
íedeofa *

Vestr o 
dcJWVJrJO

M i s e r i c ó r d i a
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Obras de Misericórdia espirituais
1. Dar bom conselho
2. Ensinar os ignorantes
3. Corrigir os que erram
4. Consolar os aflitos
5. Perdoar as injúrias
6. Sofrer com paciência as injustiças
7. Rezar pelos vivos e pelos mortos.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem

Елходг o i qw  
p*hSú sabem

Dgr to n í  
aos que nccesH fün

R c ia r pelos viws 
t  petas flWTtüS

Pí frgqMt ZOt t o i  « i r g f

FV-^diw as. injustiças

ДІ№ісг o sofrim ento 
to s  nflitos

Reflexão:
• Faça uma análise em cada obra de Misericórdia, e sendo sincero 

consigo mesmo veja quantas e quais já  fazem parte da sua vida.
• Quais dessas obras que estando ao seu alcance de realização você 

não as faz e por que? Como posso fazer para praticá-las?

Desafio:
• Como desafio para esse mês escolha duas obras de Misericórdia, 

uma obra de misericórdia corporal e outra espiritual que esteja ao seu alcan
ce. E a partir da leitura desse artigo, diante dessas escolhas se decida por ser 
fiel a essas novas obras de misericórdia, levando-as para sua vida.
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Покровитель на місяць вересень
Св. Іван Богослов -  26 вересня (пам’ять смерти)

Євангелист Іван «Це той учень, який оте свідчить і який оте 
написав, і знаємо, що його свідчення -  правдиве» (Ів 21,24). Та сама 
назва появляється і в інших місцях: Ів. 13,22; Ів. 19,26; Ів. 20,2; Ів. 21,
7. На початку четвертої Євангелії також є той учень, що першим разом 
із Андрієм Первозваним переходить від Івана Хрестителя до Ісуса 
Христа. Також пізніше, під час суду над Ісусом, цей учень, 
користуючись знайомством з первосвящеником, вводить у його двір 
Симона Петра. Із синоптичних Євангелій відомо також про улюблених 
учнів Ісуса: Петра, Якова та Івана. Іван був із двома іншими 
апостолами, з Петром і Яковом, належав до улюблених учнів Ісуса 
Христа. Іван, син Заведея був братом Якова. Обидва вони були за 
професією рибалки. Обоє отримали від Ісуса прізвисько «Воанергес». 
Коли Господь покликав його, Іван покинув родину і разом з братом 
Яковом пішов за Христом. З того часу і до кінця Господнього земного 
служіння Іван не покидав Ісуса. Разом з Петром та Яковом був 
присутнім під час воскресіння дочки Яіра, а також при Преображенні 
Господньому. Коли всі Апостоли покинули Господа у Його Страстях, 
Іван залишився і стояв разом з Матір'ю Ісуса під Хрестом. Він служив 
і опікувався нею до Успіння, після чого зі своїм учнем Прохором 
проповідував у Малій Азії. Працював і жив переважно в м. Ефесі. Одна 
з найраніших згадок про апостола Івана поза Євангеліями є у листі 
Апостола Павла до Галатів написаного 53 року: «Яків, Кифа та Іван, 
що вважалися стовпами, на знак єдности дали мені й Варнаві правиці, 
щоб ми йшли до поган» (Гал. 2.9). Іван написав Євангеліє, три 
послання (1-е Івана, 2-е Івана, 3-є Івана) і пророчу книгу - Об’явлення 
(Одкровення).

Згідно з переданнями, після Успіння Матері Божої апостол Іван 
пішов в Ефес та інші малоазійські міста для проповіді Євангелія, 
взявши з собою свого учня Прохора. Св. Епіфаній оповідав, що коли 
Іван постарівся і так ослаб, що вже не міг проповідувати, то наказував 
своїм учням нести себе на збори вірних, де щоразу повторював такі 
слова: «Мої дітоньки, любіть один одного». А коли вони запитали його, 
чому він завжди повторює одні і ті ж слова, апостол відповів: «Бо це 
слово Господнє, і якщо ви виконаєте його, то цього буде досить».

Дня 26 вересня Церква згадує смерть Івана Богослова.
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Santo do mês de setembro
São João Evangelista: 26 de setembro

O nome deste evangelista significa:
“Deus é misericordioso”: uma profecia que 
foi se cumprindo na vida do mais jovem dos 
apóstolos. Filho de Zebedeu e de Salomé, 
irmão de Tiago Maior, ele também era pesca
dor, como Pedro e André. Nasceu em Betsai- 
da e ocupou um lugar de primeiro plano entre 
os apóstolos.

Jesus teve tal predileção por João que este 
assinalava-se como “o discípulo que Jesus 
amava”. O apóstolo São João foi quem, na 
Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do 
Mestre e, foi também a João, que se encontra
va ao pé da Cruz ao lado da Virgem Santíssi
ma, que Jesus disse: “Filho, eis aí a tua mãe” 
e, olhando para Maria disse:“Mulher, eis aí o 
teu filho” (Jo 19, 26s).

Quando Jesus se transfigurou, foi João, 
juntamente com Pedro e Tiago, que estava lá.
João é sempre o homem da elevação espiritu
al, mas não era fantasioso e delicado, tanto 
que Jesus chamou a ele e a seu irmão Tiago de 
Boanerges, que significa “filho do trovão”.

João esteve desterrado em Patmos, por ter dado testemunho de Jesus. 
Isto deve ter acontecido durante a perseguição de Domiciano (81-96 d.C.). 
O sucessor deste, o benigno e já  quase ancião Nerva (96-98), concedeu 
anistia geral; em virtude dela pôde João voltar a Éfeso (centro de sua ativi
dade apostólica durante muito tempo, conhecida atualmente como 
Turquia). Lá o coloca a tradição cristã da primeiríssima hora, cujo valor 
histórico é irrecusável.

O Apocalipse e as três Cartas de João testemunham igualmente que o 
autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para 
menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já
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Santo do mês de setembro
Apóstolos que sobrevivessem. È de imaginar a veneração que tinham os 
cristãos dos fins do século I por aquele ancião, que tinha ouvido falar o 
Senhor Jesus, e O tinha visto com os próprios olhos, e Lhe tinha tocado 
com as próprias mãos, e O tinha contemplado na sua vida terrena e depois 
de ressuscitado, presenciara a sua Ascensão aos céus. Por isso, o valor dos 
seus ensinamentos e o peso de suas afirmações não podiam deixar de ser 
excepcionais e mesmo únicos. Dele dependem (na sua doutrina, na sua 
espiritualidade e na suave unção cristocêntrica dos escritos) os Santos 
Padres daquela primeira geração pós-apostólica que com ele trataram 
pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com 
ele, como S. Pápias de Hierápole, S. Policarpo de Esmima, Santo Inácio de 
Antioquia e Santo Irineu de Lião. São estas precisamente as fontes donde 
vêm as melhores informações que a Tradição nos transmitiu acerca desta 
última etapa da vida do apóstolo.

São João, já  como um ancião, depara-se com uma terrível situação para 
a Igreja, Esposa de Cristo: perseguições individuais por parte de Nero e 
perseguições de toda a Igreja por parte de seu sucessor, o Imperador Domi- 
ciano.

Além destas perseguições, ainda havia o cúmulo de heresias que desen
tranhava o movimento religioso gnóstico, nascido e propagado fora e 
dentro da Igreja, procurando corroer a essência mesma do Cristianismo.

Nesta situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que convive
ram com o Mestre, a missão de ser o pilar básico da sua Igreja naquela hora 
terrível. E assim o foi para aquela hora e também para as gerações futuras. 
Com a sua pregação e os seus escritos ficava assegurado o porvir glorioso 
da Igreja, entrevisto por ele nas suas visões de Patmos e cantado em segui
da no Apocalipse.

Completada a sua obra, o santo evangelista morreu quase centenário, 
sem que nós saibamos a data exata. Foi no fim do primeiro século ou, 
quando muito, nos princípios do segundo, no tempo de Trajano (98-117 d. 
C.).

Três são as obras saídas da sua pena incluídas no cânone do Novo 
Testamento: o quarto Evangelho, o Apocalipse e as três Cartas que têm o 
seu nome.

A Igreja Oriental celebra a sua morte no dia 26 de setembro.
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Посмертні Згадки

f  Irmã Onésima Zenóbia Dzioba,

Irmã Onésima Zenóbia Dzioba nasceu em 21 de 
maio de 1942. na localidade de Linha Capanema - 
Município de Prudentópolis - Paraná. O pai Vacílio 
Dzioba, era um cristão muito zeloso e piedoso.

Seu esforço constante era garantir que sempre 
houvesse paz, tranquilidade e harmonia na família. Ele 
amava muito a nossa Igreja e serviu nela como diáco- 
no, também ensinou as pessoas a cantar na igreja e foi 
um “Zelador do Apostolado da Oração”.

A mãe Catarina, da família Ditkun, também extre
mamente piedosa, meditava as Escrituras todos os dias. Ela gostava muito 
de receber visitas das Irmãs e os sacerdotes em sua casa e servia-os diligen
temente. Todas as noites, pai, mãe e todas as crianças rezavam o rosário. 
Aos domingos, participavam das celebrações e catecismo. A família teve 
dez filhos: quatro meninos e seis meninas. A sinceridade e piedade dessa 
família foram muito agradáveis a Deus, e Ele chamou graciosamente até 
quatro de suas filhas. Melânia, Júlia, Áudia e Onésima que decidiram e 
dedicaram suas vidas ao serviço de Deus na Congregação das Irmãs Servas 
de Maria Imaculada.

A Irmã Onésima recebeu o Santo Sacramento do Batismo das mãos do 
Revmo. Padre José Martenetz, OSBM, e seus padrinhos foram o Sr. Paulo 
Choma e Maria Malamin.

Seguindo o exemplo de suas irmãs, Zenóbia decidiu dedicar sua vida a 
Deus; assim, em 22 de dezembro de 1958, ingressou na Congregação das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada. Ela deu os primeiros passos da vida 
consagrada quando a mestra do noviciado era a Irmã Eumélia Maria Temo- 
vski e a superiora da casa, Irmã Eudocima Voloshyn. Em 12 de julho de
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Посмертні Згадки

1959, no rito da Vestição, ela recebeu o nome religioso Irmã Onésima.
Emitiu seus primeiros votos religiosos em 12 de julho de 1961 e os 

votos perpétuos em 02 de fevereiro de 1967, quando a superiora Geral da 
Congregação era a Irmã Jeronima Chimy, e a Superiora Provincial Irmã 
Bartolomeia Fedusz.

A irmã Onésima realizou seu ministério na escola e catequese. Ela 
amava e tentava educar as crianças da Educação Infantil de maneira 
responsável, amava e as tratava com respeito. Por profissão foi professora 
de geografia e educação pré-escolar.

Exerceu a missão como Superiora, trabalhou na Pastoral e realizava 
diversas atividades na comunidade. Como catequista preparava e acompa
nhava as meninas nas grandes procissões da paróquia São Josafat. Deixou 
a sua marca de alegria nas comunidades das Irmãs Servas de Maria Imacu
lada por onde passou: Curitiba, Apucarana, Prudentópolis, Campo Mourão, 
União da Vitória, Marcelino, Antonio Olinto, Juranda e Irati.

Ela era amiga da comunidade, gostava de contar algo alegre, rezar, 
cantar, procurava crescer espiritualmente, sempre alegre, satisfeita, 
confiante em Deus, agradecida ao Senhor pelo dom da vocação.

Em 30 de maio de 2021, o Senhor a chamou deste mundo. Foi em busca 
da recompensa eterna no céu com a idade de 79 anos de vida e 62 de voca
ção religiosa. Que o Senhor a recompense com a vida eterna, por todo o seu 
serviço, vida alegre, humilde, por toda a boa obra que passou por suas 
mãos, por toda a sua paciência, pelo bom exemplo que deixou para cada um 
de nós de procurar com calma e alegria o amor de Jesus nesta vida e assim 
obter uma visão eterna e feliz de Deus no céu. Memória eterna para ela!

Вічная Пам’ять.
Сестри Служебниці Непорочної діви Марії

À mensagem do vídeo da Ir. Teófila Kurek, Superiora de Irati com Ir. 
Onésima em várias ocasiões. E eis o que as Irmãs da Província responde-
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ram: Linda mensagem, Ir. Teófila. Certamente a Ir. Onésima deve estar 
sorrindo lá no céu e rezando por nós. Este vídeo resumiu uma bonita convi
vência entre vocês. Que Deus seja glorificado e seja louvado por cada dia 
que a Ir. Onésima, na alegria, superava a doença. Parabéns pelo videozinho. 
Um gesto de carinho e reflexo da presença na vida comunitária. Alegria é 
sempre a marca expressiva de uma Служебниця. Ousemos vivê-la. No 
vídeo vimos o rosto de uma Serva com sorriso de uma consagrada que 
viveu testemunhando a alegria de pertencer ao Senhor. Belíssimo vídeo -  
com seu sorriso e simpatia. A Ir. Onésima conquistou muita gente para o 
Reino de Deus, principalmente as crianças que tanto amava.

Irmãs Servas de Maria Imaculada.

f  Irmã Nina Paulina Opuskevicz, SMI

O avô paterno Ivan e a avó Tecla vieram da Ucrânia.
Eles tiveram sete filhos, e Pedro, o pai de Paulina, era o 
filho mais novo. Os pais de Paulina Pedro e Anna 
Kashutska Opushkevich. Seu pai era um homem de 
negócios - um comerciante, gostava comerciar, caval
gar, comprar, revender, trocar cavalos, gostava muito 
dos ciganos. A mãe ficava em casa, sempre alegre, 
hospitaleira, trabalhadeira, sábia, sabia fazer de tudo, 
bordava, costurava, A família era composta de 12 filhos: oito meninos e 
quatro meninas, destas, duas irmãs religiosas Servas de Maria Imaculada. A 
irmã Regina é a mais velha de todas e quando cresceu ajudou a mãe a cuidar 
dos pequenos. Papai ia à Igreja todos os domingos, era sério, amava a 
verdade e a justiça. Mamãe era muito piedosa. No final de sua vida, ela se 
sentava em uma cadeira e rezava o seu santo rosário com diferentes inten-
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ções, е a primeira intenção foi sempre pelos filhos e crianças, depois pelos 
viajantes e pelos estudantes. Os pais viveram primeiro em Marrecas. Mais 
tarde, se mudaram para a casa dos avós em Carlos Gomes. Depois para 
Barra d ’Areia, Linha Paraná, Linha Esperança, Marrecas e, finalmente, 
para Prudentópolis onde permaneceram até ao fim.

Paulina nasceu em 06 de junho de 1940 na Linha Paraná, Prudentópo
lis. Batizada na Igreja de Linha Paraná, pelas mãos do Revmo. Padre Cris- 
tófor Myskiv, OSBM. Foram seus Padrinhos: Raphael Opushkevich e 
Paranka Denicievich. Paulina é a terceira filha do casal. Ela começou os 
seus primeiros anos de estudo na Linha Esperança, a sua primeira professo
ra foi Irmã Juliana Roik. A partir da 5a série e todo o Ginásio, fez no Colé
gio Imaculada Virgem Maria em Prudentópolis. Depois, ficou em casa com 
a mãe por dois anos e aprendeu muito com ela. A Irmã Zenóbia Kmita, que 
estava participando da formatura de um de seus irmãos, conheceu e conver
sou com Paulina sobre a sua vocação. Aqui foi o começo. Sua vocação 
amadureceu gradativamente, passou por discernimento, teve algumas 
dificuldades em decidir, mas venceu. Era domingo, véspera da Epifania - 
навечір’я Богоявління. Paulina preparou a ceia sagrada e foi para o Colé
gio Imaculada. Era 05 de janeiro de 1958. Chegando no colégio, encontrou 
a Irmã Teodosia Voitechen e a Irmã Josefa Guzik, e estas levaram Paulina 
até a mestra do noviciado na época, Irmã Valéria Borchtch, e a mestra diz: 
“Mas aqui é preciso obedecer”. “Vou obedecer”, respondeu Paulina. Assim, 
foram até a superiora Provincial, onde estava reunido todo o conselho. 
"Bem, que assim seja" e com 18 anos de idade, ela entrou na candidatura na 
Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada em Prudentópolis. Em 
12 de julho de 1958, numa cerimônia própria, vestiu-se com o hábito 
religioso da Irmã Serva de Maria Imaculada, adotando o novo nome Irmã 
Nina como sinal de um novo modo de ser e viver. Os primeiros votos a Irmã 
Nina fez no dia 12 de julho de 1960 e foi servir nas seguintes comunidades: 
Curitiba, Prudentópolis, Guarapuava, Campo Mourão por 2 vezes, Casca-
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vel, Mallet, Papanduva e Moema em Santa Catarina, Itapará por 2 vezes. 
Em 1980 ensinava bordados para as meninas no internato. No final do ano 
faziam uma grande exposição dos trabalhos bordados. De Prudentópolis foi 
transferida à União da Vitória, onde cuidava das meninas que se encontra
vam no internato. Ela começou a estudar teologia cerca de um ano e aban
donou. Fez seus votos perpétuos em 12 de julho de 1966. Conduzia um 
bom diálogo com as pessoas, tinha muito respeito com os sacerdotes, em 
vários lugares era responsável pelo zelo da igreja, bem como pelo Aposto- 
lado da Oração com quem fazia reuniões, o povo amava-a e chegou a 
chamá-la "nossa advogada". Era sempre feliz com a vocação. Gostava de 
ouvir a Rádio Ave Maria. Devota à Santíssima Virgem do Rocio. Pertencia 
ao grupo do "Rosário permanente". Depois do café da manhã, cumpria o 
horário da sua oração pessoal. Tinha devoção à Bem-Aventurada Virgem 
Maria, santa Teresinha do Menino Jesus. À noite, especialmente ouvia a 
Milícia da Imaculada. A Irmã Nina bordava e costurava muito, principal
mente sanguíneos e corporais.

Em 24 de maio de 2021, o Senhor chamou a Irmã Nina Opuskevich 
para a Jerusalém Celestial. Ela partiu deste mundo em busca da recompensa 
eterna no céu aos 80 anos de vida e 63 de vocação religiosa. Que o Senhor 
acolha as suas orações e sofrimentos, que ela oferecia pela Província e pela 
Congregação, e a recompense por todo o seu serviço pelo bem do povo de 
Deus e da Igreja de Cristo! Memória etema para ela! Вічна їй пам’ять!

Irmãs Servas de Maria Imaculada


