
Редакційне

Це один з найкращих висказів книги Одкровення або й цілого 
Святого Письма. Він вказує на особисту й повну життя зустріч Господа 
з тим, хто буде мати чемність і відчинить двері свого серця, щоб він 
увійшов. Вечеря це передчасне смакування вже тут на землі вічного 
бенкету про який говорить Господь в Євангелії (Див. Лк 12,36).

Ці слова мають за собою цілу історію. Ісус вдається до спільноти в 
місті Лаодікея, місто повне склепів, банків, славне зі своїх виробів 
полотна, з визначних лікарів. Лаодікейська спільнота жила в добробуті, 
але нарід був холодний і обоятний до вічних правд, був ані зимний ані 
гарячий і тому Господь ганить таке життя і каже, що їх виверне з уст 
своїх як літеплу поживу. Але помимо того, Господь любить те місто й 
нарід і хоче його довести до розкаяння. І який лік для цього вживає? 
"Того кого люблю, я настановляю і направляю" (Одкр 3,19). Господь 
називає лаодікейців “сплячими християнами”, нечуйними на 
перестороги й не розположені на навернення. Але все ж таки Бог не 
опускає їх, він стоїть і стукає до їхніх дверей і чекає, щоб вони 
отворили для нього двері свого серця. Коли ж він увійде в дім, там буде 
бенкет, радість, мир, бо сам Господь буде присутній в тому домі.

О. Тарсикій 3.

От, стою при дверях і стукаю (Одкр. 3,20)

От, стою при дверях і стукаю: як хто почує голос мій і
відчинить двері, увійду до нього і  вечерятиму з ним 1 ВІН зо мною
(Одкр 3 ,20).
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E ditorial
“Eis que estou à porta e bato” (Ap. 3,20)

Eis que estou à porta e bato. Se 
alguém ouvir minha voz e abrir a 
porta, entrarei em sua casa e cearei 
com ele, e ele comigo (Ap. 3,20).

Este é um dos mais belos textos 
do livro do Apocalipse. Indica um 
encontro pessoal e muito vivo de 
Deus com aquele que tiver a delica
deza de lhe abrir a porta do seu cora
ção. A ceia que acontece à sua entra
da na casa é o antegozo na terra da 
“ceia da vida eterna, da qual fala o 
Senhor” (Cff. Lc. 12,36).

Estas palavras tem toda uma história. O Senhor dirige-se à comunidade 
da Laodiceia, cidade cheia de lojas, bancos, casas comerciais, famosa por 
suas fábricas de lã, por seus médicos e seus colírios exportados para o resto 
do mundo. Os laodicenses viviam num grande bem-estar, o que os tomava 
tíbios e indiferentes aos valores espirituais. Não eram nem quentes nem 
frios, viviam acomodados e pusilânimes. O Senhor os censura e diz que os 
vomitará, pois Ele quer que o homem se empenhe por algo sublime, que 
tenha um ideal, que abandone o comodismo e se empenhe na prática do 
bem.

Mas, apesar da indiferença dos laodicenses, o Senhor os ama e por isso 
os repreende: “Aquele que eu amo, eu o repreendo e corrijo. Recobra, pois, 
o fervor e converte-te” (Ap. 3,19). O Senhor chama os laodicenses de 
cristãos “adormecidos”, instalados, sem um ideal sublime. E por isso, insis
te na sua conversão e fica à porta da Laodiceia e bate esperando que lhe 
abram a porta e, ao entrar, haverá festa e alegria, pois a sua presença na casa 
trará uma verdadeira alegria que se manifestará no banquete de paz e 
harmonia.
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Загальне Н амірення А . М .
Ті, що терплять на депресію
Щ об особи які терплять на депресію або стрес 

знаходили в інших підтримку й світло яке би їм отворяло 
дорогу життя.

Зростання депресії викликає занепокоєння останнім часом. 
Напевно, всі ми знаємо когось, хто страждає на цей стан або навіть 
переживав його. Тому багато людей, які живуть у такій ситуації, 
вважають за краще померти, переживають духовного запустіння, а 
Церква прагне допомогти людям подолати цю хворобу. Те, як ми це 
переживаємо, впливає на все наше буття, а отже, і на наше життя, тому 
віра надає сенс нашому існуванню Зазвичай, коли ми розмовляємо з 
людиною, яка перебуває в депресії, перше, що ми запитуємо, це те, як 
проходить їх духовне життя, і відповідь така: “я не вірю”, “я не 
молюся”, “Бог мене не любить”. Але, звичайно що корінь цього зла 
також можна знайти в інших сферах життя.

Ми не можемо сказати, що той, хто проходить через цю ситуацію 
є слабким, але навпаки, ми повинні допомогти своїми молитвами і
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Загальне Н амірення А . М .

зробити все що є можливе, щоб вони могли піднестися з ями. Чим 
менше розмов і тим більше близькості та прихильності людина буде 
відчувати себе більш ціною. Знаємо, що Бог у своїй нескінченній 
любові завжди близький до тих, хто переживає хвилини страждань. 
Навіть святі Церкви мали у своєму житті моменти тіні, свята Тереза 
Бенедіта від Христа навіть писала: “Я поступово опинилася у 
глибокому відчаї. Я не змогла переходити вулицю, не бажаючи, щоб 
мене перегонила машина, і я не вийшла живою”. Світло в кінці 
тунелю - це лише Божа любов. Але, звичайно що роль сім'ї, групи 
молодих людей, Апостольство молитви, дуже важне для життя тих, 
хто переживає цю ситуацію.

Ми також повинні завжди просити, щоб це зло не панувало над 
нашими серцями, благаючи псалмопівця: “Господи, Боже мого 
спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скаржусь. Нехай прийде 
перед твоє обличчя моя молитва”. Нехай кожна людина яка є в 
депресивному стані відчує любов Марії в хвилини туги та труднощів, 
довіряючи її заступництву у лікуванні хвороб.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção U niversal
As pessoas que sofrem de depressão.
Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou 

de stress encontrem nos outros um apoio e uma luz que as abra 
à vida.

O aumento de casos de depressão tem se tomado preocupante nos 
últimos tempos. Provavelmente todos conhecemos alguém que sofre desse 
mal ou até mesmo já  passamos por isso. Tantos que vivem nessa situação 
preferem até morrer, passam por um momento de desolação espiritual e a 
Igreja preocupa-se em ajudar as pessoas na superação desta doença. A 
maneira como a vivenciamos afeta todo o nosso ser e, consequentemente, 
nossa vida, por isso, a fé dá sentido à nossa existência. Geralmente quando 
conversamos com alguém que está depressivo, a primeira coisa que pergun
tamos é como vai a vida espiritual, e a resposta é: “não acredito”, “não 
rezo”, “Deus não me ama”. Claro que a raiz deste mal pode estar também 
em outros setores da vida.

Não podemos falar que quem passa por essa situação é uma pessoa
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Intenção U niversal

fraca, mas temos que ajudar com nossas orações e fazer o possível para que 
ela possa sair do buraco. Quanto menos falatório e mais proximidade e 
afeto a pessoa irá sentir-se mais valorizada. Sabemos que Deus em seu 
amor infinito está sempre perto daqueles que passam por momentos de 
sofrimento. Até mesmo os santos da Igreja tiveram momentos de sombras 
em suas vidas, Santa Teresa Benedita da Cruz chegou a escrever: “Encon
trei-me gradualmente em profundo desespero. Eu não podia atravessar a 
rua sem querer que um carro me atropelasse e eu não saísse viva dali”. A luz 
que se encontra no final do túnel é somente o amor de Deus. Mas claro que 
o papel da família, grupo de jovens, o Apostolado da Oração, é muito 
relevante para a vida de quem passa por esta situação.

Nós também devemos sempre suplicar para que esse mal não domine 
os nossos corações suplicando com o salmista: “A vós clamo, Senhor, sem 
cessar, todo o dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha 
oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor”. 
Que cada pessoa depressiva possa sentir o amor de Maria nos momentos de 
angústia e dificuldades, confiando em sua intercessão na cura dos males.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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А постольство М олитви
Апостольство Молитви - сіяти зерно добра

Сіяти це кидати зерно в землю, щоб воно кільчилося, виростало. 
Це слово дуже часто вживається в Біблії. Вже на 
початку створення людини, Бог поручив їй землю 
для того, щоб вона нею управляла, сіяла зерно і 
збирала на свій прожиток (Бут. 3,17).

Сіяти це творити кондиції, щоб життя рослини 
починалося, виростало і видавало овоч. Сіяти 
Боже Слово це те до чого покликаний кожний 
християнин, який повинен нести, розсівати Боже 
Слово, щоб воно зроджувало Боже Царство на землі. Як в рільництві 
потрібно сіяти зерно, щоб збирати зерно і щоб людство могло жити, 
так Боже Слово поручене християнам, щоб вони його сіяли й 
уможливлювали духовне життя людей і щоб Боже Царство запанувало 
на землі. Кожний християнин покликаний нести Боже Слово у світ. 
Християни є відповідальні, щоб Боже Слово виростало у світі. Як 
рільник сіє, щоб потім збирати для себе й для інших, так християни 
сіють Боже слово, щоб збирати овочі Божого Царства між людьми.

Маємо невичерпне зерно, яке відновляється безнастанно і його 
маємо розносити щоденно в різні способи, не тільки словами, але й 
прикладом нашого життя. Це місія всіх християн, а в особливіший 
спосіб до того себе посвячують члени Апостольства Молитви.

Є різні способи як сіяти Боже Слово, тобто добро між людьми: 
сіяти добрим прикладом нашого життя це найкращий спосіб, де без 
слів, але прикладом життя несемо добро в душі людей; сіяти з 
любов’ю і в надії на врожай, тобто на запанування Божого Царства в 
душах людей; коли живемо з Богом і згідно з Божими законами, 
стаємо неначе добре дерево яке приносить добрі овочі для багатьох. 
Треба нам щоденно практикувати добрі діла, щоб вони приносили 
користь для всіх і для нас також. В Апостольстві Молитви, християни 
беруть на себе компроміс сіяти добро у світі, в своїх родинах і всюди 
де знаходяться і де працюють. Сіяти добрі діла це творити добро для 
цілого світу й собі запевнювати повне щастя.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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A postolado da O ração
Apostolado da Oração - semear o bem

Semear é lançar a semente para fazer germinar uma vida. A palavra é 
usada com frequência na Bíblia. Já desde o início, ao 
homem é confiada a terra para o cultivo. Adão teria que 
arar a terra e semear sementes para colher e comer do 
suor de seu trabalho (Gen. 3,17).

Semear é criar condições para a vida nascer, garan
tir o alimento, a prosperidade. Na Bíblia a palavra de 
Deus é comparada a uma semente. Semear a palavra de 
Deus é o que o cristão precisa fazer para ver os frutos da 
Palavra de Deus crescerem. Como é necessário o plantio ou a semeadura na 
agricultura para que a semente germine e cresça e a humanidade possa viver, 
assim a Palavra de Deus deve ser semeada para garantir a vida espiritual do 
homem e o reino de Deus possa prosperar. Semear a palavra de Deus é o que 
o cristão durante sua vida precisa fazer. O povo cristão é o responsável por 
levar a Palavra de Deus ao mundo. Assim como o agricultor semeia em suas 
terras para que possa futuramente colher os benefícios de seu plantio, assim 
o cristão, semeia para colher o fruto do Reino dos Céus.

Temos uma semente inesgotável e que se renova a cada dia, e a espalha
mos de diversas formas, não somente com palavras que saem de nossas 
bocas, mas principalmente com o exemplo que damos ao mundo com o nosso 
agir. A missão de todo cristão é semear a palavra de Deus e essa é uma das 
missões principais do Apostolado da Oração.

São diversas as formas de semear a palavra de Deus: Semear através do 
testemunho de nossas vidas é provavelmente a forma de semeadura mais 
eficaz, pois sem proferir uma só palavra, atraímos muitos para Deus; semear 
com amor e esperança, o que é de suma importância na vida de um cristão, 
pois sem amor nada do que fazemos produzirá frutos; quando vivemos para 
Deus, passamos a ser como uma árvore frutífera em sua presença; devemos 
semear sem procurar um benefício que esse mundo possa nos trazer e sim, 
semear para Deus, e assim colheremos bons frutos; precisamos buscar em 
todos os dias de nossas vidas praticar boas coisas, para que também possamos 
nós e outros colher bons frutos.

No movimento do Apostolado da Oração, os cristãos se comprometem a 
divulgar o bem, isto é, semear a Palavra de Deus para que todos possam ver 
e sentir o bem crescer entre os homens.
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
BEM-AVENTURADOS OS QUE PROMOVEM A PAZ, 
POIS ELES SERÃO CHAMADOS FILHOS DE DEUS

Para compreendermos melhor sobre a 
paz, primeiro devemos entender o que esta 
palavra representa. Segundo o Papa Fran
cisco, devemos orientar-nos entre duas 
idéias de paz: a primeira é a bíblica, que 
exprime abundância, prosperidade, bem-es
tar. Depois há o outro sentido, mais genera
lizado, em que a palavra “paz” é entendida 
como uma espécie de tranquilidade interior.

Porém, este segundo conceito de “paz” 
é um pouco incompleto, porque sabemos 
que na vida o desassossego pode ser um importante momento de cresci
mento. Muitas vezes são as provações que nos levam à Deus. Por isso, 
diante das adversidades e tribulações, lembremo-nos: é o Senhor que nos 
coloca neste caminho para alcançarmos a paz que Ele próprio nos concede
rá.

Desta maneira, devemos nos desprender da paz do mundo. A de Jesus 
é outra paz, diferente da mundana. Perguntemo-nos: como dá o mundo a 
paz? E aqui interrogo-me: todos podemos perguntar-nos: portanto, quem 
são os pacificadores? Também nos perguntemos aqui, se nós somos aqueles 
que levamos ao outro a paz do mundo ou a paz de Deus. O que eu tenho 
feito para levar essa paz aos outros?

São Francisco de Assis em sua oração pede “Senhor, fazei-me instru
mento de vossa paz”. Que este também seja um pedido nosso. Que possa
mos tomar-nos canal da paz de Deus aos outros, difundindo o seu amor e a 
busca pela vida eterna dia após dia. São chamados filhos de Deus aqueles 
que aprenderam a arte da paz e que a praticam, cientes de que a paz deve 
ser procurada sempre e de todas as formas. Sempre e de todas as formas: 
não vos esqueçais disto!

Compromisso: A paz começa dentro de mim e do meu lar. Como está 
o meu? Faça o propósito de, durante este mês, substituir um pouco o celu
lar, a televisão e demais distrações pelo diálogo e pela oração em família.
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1. Tema: “BEM-AVENTURADOS OS QUE PROMOVEM A 
PAZ, POIS ELES SERÃO CHAMADOS FILHOS DE DEUS”

2. Motivação: Preparar o ambiente com: ícone de Jesus, Bíblia, Cate
cismo “Cristo, nossa Páscoa”, vela acesa.

- Fazer a dinâmica: Concurso de quadros: a paz (em anexo).

3. Texto Bíblico:M t 5,9
Is 11,5-9 
Jo 14, 25-29

4. Desenvolvimento:
A catequese de hoje é dedicada à sétima bem-aventurança, a dos “paci

ficadores”, que são proclamados filhos de Deus. Para compreender esta 
bem-aventurança, é preciso explicar o sentido da palavra “paz”, que pode 
ser mal entendido ou, às vezes, banalizado. Devemos orientar-nos entre 
duas idéias de paz: a primeira é a bíblica, onde aparece a maravilhosa pala
vra shalom, que exprime abundância, prosperidade, bem-estar. Quando em 
hebraico se deseja shalom, deseja-se uma vida boa, plena, próspera, mas 
também de acordo com a verdade e a justiça, as quais terão cumprimento 
no Messias, Príncipe da paz (cf. Is 9 ,6; Mq 5,4-5). Depois há o outro senti
do, mais generalizado, em que a palavra “paz” é entendida como uma espé
cie de tranquilidade interior: estou tranquilo, estou em paz. Esta é uma ideia 
moderna, psicológica e mais subjetiva. Pensa-se geralmente que a paz é 
sossego, harmonia, equilíbrio interior. Este conceito da palavra “paz” é 
incompleto e não pode ser absolutizado, porque na vida o desassossego 
pode ser um importante momento de crescimento. Muitas vezes é o próprio 
Senhor que semeia a inquietação em nós para irmos ao seu encontro, para 
o encontrarmos. Neste sentido, é um momento importante de crescimento; 
enquanto pode acontecer que a tranquilidade interior corresponda a uma 
consciência domesticada, e não a uma verdadeira redenção espiritual.

A construção da paz começa a partir de uma atitude pessoal que pode 
se refletir depois em diversos campos da vida, no meio ambiente, na socie
dade, na saúde coletiva entre outros. Existem vários meios de promover a 
paz, começando por pequenas atitudes dentro de nossas casas, pensando 
um росо mais, passamos por mais lugares onde podemos possibilitar a

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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harmonia entre o nosso meio, como por exemplo a escola! Sim a escola é 
um lugar aonde passamos um bom tempo de nosso dia, muitas vezes 
agimos de uma forma que negligenciamos a paz entre nossos colegas; 
Todos que acreditam no poder da educação sabem: ela é fundamental para 
construir uma sociedade sem violência, que se baseia nos princípios da paz 
e busca resolver conflitos por meio do diálogo e da colaboração. Podemos 
promover a paz dentro da sala de aula, tomando a um local para realmente 
fazer aquilo que buscamos: aprender. Mas falar de paz em escola em tempo 
de pandemia parece fugir um pouco de nossa atual realidade pois estamos 
mais conectados no mundo virtual nos tempos de agora, mas se pararmos 
para pensar o mundo virtual precisa e precisa muito entrar em um entendi
mento e vivenciar um pouco mas a harmonia. Que tal querido mejista você 
promover a paz dentro de sua sala de aula mesmo que seja virtual? Peque
nas atitudes podem gerar grandes frutos e fazer com que a paz prevaleça 
por onde passamos.

5. Reflexão:
a) A paz é fruto da justiça. Quais são as nossas iniciativas na casa, na 

comunidade e na escola para construir a paz sobre bases sólidas, eliminan
do toda a injustiça?

d) Façamos uma análise das nossas violências domésticas na família, 
com nossos pais, irmãos, assim como com os colegas da escola. Querido 
mejista você promove a paz no meio aonde habita?

6. Compromisso:
• A paz começa dentro de casa. O diálogo tão importante em nossas 

famílias, perdeu o valor para os meios de comunicação sociais, a televisão 
e o celular tomaram o espaço mais privilegiado dentro da família, substi
tuindo o diálogo em tomo da mesa. Durante o mês, procure deixar de lado 
um pouco o celular e mantenha o diálogo na sua família a fim de promover 
a paz.

• Também é possível tomar a sala de aula um lugar de harmonia e 
aprendizado seja ela de modo presencial ou virtual. Durante o mês busque 
promover a paz de alguma forma para que reflita em seu aprendizado e 
estimule os demais colegas a buscarem essa bem aventurança!

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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7. Oração:
No alvorecer da esperança, venho Те pedir, Senhor, 
a paz que restaura os corações aflitos.
Desejo a paz, que cura as feridas 
e tranquiliza as emoções agitadas 
das falas precitadas.
Cubra-me com o manto da serenidade, 
ilumina-me com a luz da bondade 
e acalma minhas tempestades interiores.
Ensina-me, Senhor,
a lição das flores, que, silenciosamente, 
desabrocham espalhando a beleza da vida 
e o perfume suave da delicadeza 
sem nada pedir em troca.
Que minha vida irradie a paz das manhãs 
e o acalento findar das tardes serenas.
Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, 
mas sim uma oferta de amor a ti.
Fala, Senhor, através do meu olhar!
Que eles possam ver além das aparências, 
e que meus pensamentos de condenação 
se convertam em prece pela conversão 
para aqueles que antes de me roubarem a paz, 
já  furtaram de si próprios a dádiva do amor.

Dinâmica: Concurso de quadros: a paz
Organize as pessoas em pequenos grupos, distribua papel e lápis (de 

preferência colorido). Peça para cada grupo retratar de forma criativa a 
PAZ. Em seguida dê a algumas pessoas a oportunidade de compartilhar 
qual foi a ideia do grupo e como eles chegaram à proposta apresentada. 
Depois que as “obras de arte” forem apresentadas e algumas pessoas 
tiverem falado, leia o texto abaixo como uma reflexão sobre a dinâmica.

Concurso de quadros: a paz.
Certa vez, houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado 

ao quadro que melhor representasse a PAZ. Ficaram, dentre muitos, três 
finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pasta-

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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gem, com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por 
uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas 
como a neve, em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande 
rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma 
tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Para surpresa e espanto dos 
finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das 
ondas contra o rochedo. Indignados, os dois pintores que não foram esco
lhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate: Como este quadro 
tão violento pode representar a PA Z, sr. Juiz? E o juiz, com uma serenidade 
muito grande no olhar, disse: Vocês repararam que, em meio à violência das 
ondas e à tempestade, há numa das fendas do rochedo, um passarinho com 
seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores sem entender respon
deram: Sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: 
Caros amigos, a VERDADEIRA PAZ é aquela que, mesmo nos momentos 
mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Como acabamos de apren
der na história do “Concurso de Quadros”, PAZ não significa estar em um 
lugar onde não há barulho, problemas ou trabalho duro. Paz significa estar 
no meio disso tudo e ainda estar calmo no seu coração. A verdadeira paz 
vem de dentro para fora e não depende das circunstâncias. Conhecemos 
pessoas que tem circunstâncias favoráveis em sua vida e não estão em paz. 
Também conhecemos pessoas que estão passando por muita luta e ainda 
sim desfrutam de paz.



Святий Апостол Андрій Первозванний
ЗО листопада

Дня 30-го листопада у нашому обряді, Свята Церква згадує 
пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. Саме йому, апостолу 
слов’ян, ми українці, вдячні за його євангельську проповідь на нашій 
землі. Апостол Андрій був братом апостола Петра і походив з міста 
Витсаїди, що в Палестині. Він цікавився духовними вічними 
цінностями й коли почув проповідь Івана Христителя про покаяння, 
став його учнем. Йоан виконував своє служіння проповіддю про 
покаяння і звісткою про прихід Того, Хто стане втіленням усіх 
старозавітних пророцтв, усіх очікувань людства. Андрій став першим 
послідовником Ісуса Христа, тому й одержав ім’я Первозванний. 
Потім покликав і свого брата Симона, якого Господь назвав Петром, 
тобто Скелею.

Апостол Андрій, як і інші апостоли, був свідком проповіді Ісуса 
Христа, Його чудес, що підтверджували Його Божество. Андрій бачив 
страждання Спасителя, Його смерть і Воскресіння. Після Воскресіння 
Спасителя разом з іншими учнями удостоювався зустрічей з Ним і був 
присутній на Елеонській горі, коли Господь, благословивши їх, 
вознісся на небо. Після приходу Святого Духа апостоли подалися по 
різних країнах проповіддю Євангелія. Святому Андрію дісталися 
країни уздовж узбережжя Чорного моря, північна частина 
Балканського півострова і Скіфія (у майбутньому -  територія 
Київської Русі). За переказами, апостол Андрій проповідував у Криму, 
потім по Дніпру дійшов до місця, де згодом виник Київ. Нестор- 
-літописець наводить пророчі слова апостола Андрія, що «на цих 
горах засяє благодать Божа, тут буде місто велике і повстане багато 
церков». Благословивши ці гори, апостол на них і поставив хрест.

Після повернення у Грецію, апостол Андрій багато проповідував у 
місті Патри, уздоровляв через покладання рук. Багато людей 
увірували в Христа, але місцевий правитель зненавидів апостола, 
назвавши його вчення божевіллям, і засудив Андрія до розп’яття. 
Згідно з переданням, щоб святий довше страждав, його прив'язали до 
Х-подібного хреста, не вбиваючи цвяхів у руки і ноги. Цей хрест так і 
зветься Андрієвським. Перебуваючи на хресті апостол Андрій не 
припиняв проповідувати святе Євангеліє, а перед розлученням душі з

Покровитель на місяць листопад
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Покровитель на місяць листопад
тілом небесне світло осяяло хрест Андрія, і в його променнях апостол 
відійшов у Царство Боже. Це сталося близько 62 року після Різдва 
Христового.

В Україні є передання, що апостол Андрій є і апостолом 
українським -  його очі бачили нашу землю, ноги стояли на нашій 
землі, а уста благословляли наш край і народ. Тому ми вшановуємо 
апостола Андрія Первозванного не тільки як учня Ісуса Христа, не 
тільки як людину, що віддала за віру своє життя, а також як мученика, 
апостола і проповідника християнської віри в наших землях. Адже він 
першим проповідував тут віру Христову, яка через багато років 
виросла у велику Церкву, засновану після хрещення Русі за часів князя 
Володимира. Церкву, яка дала великих славних державних мужів, 
церковних діячів, без якої важко уявити українську історію, і яка й 
сьогодні є духовною опорою для українського народу.
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Santo do m ês de novem bro
SANTO ANDRE APOSTOLO

30 DE NOVEMBRO

André era irmão de Simão (pos
teriormente chamado de Pedro por 
Jesus). Ambos eram filhos de um 
pescador chamado Jonas e nasceram 
na cidade de Betsaida, às margens do 
Lago de Genesaré, também conheci
do como Mar da Galileia. André e 
Pedro eram pescadores como o pai, 
sócios de João e Tiago (também 
discípulos de Jesus) numa comunida
de de pesca e moravam em Cafar- 
naum no tempo em que o Mestre 
apareceu.

Antes de serem discípulos de 
Jesus, André e João, irmão de Tiago, foram discípulos de João Batista. Foi 
João Batista, aliás, quem apresentou Jesus a esses dois, dizendo: "Eis o 
Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo". Os dois foram atrás 
de Jesus. O encontro com o Mestre deve ter sido maravilhoso porque, João, 
depois de mais de 60 anos, quando escreveu seu Evangelho, lembrou-se até 
da hora em que ele e André encontraram o Mestre: “Eram quatro horas da 
tarde” (Jo. 1, 35-40).

André, juntamente com João, foram os primeiros a se tomarem discí
pulos de Jesus. O fato de ter sido discípulo de João Batista mostra que 
Santo André era um homem ligado à religião e estava em busca de algo 
mais. Depois de encontrar Jesus ele faz questão de levar seu irmão Pedro 
até o Mestre afirmando: "Encontramos o Messias". Ele não guardou para si 
a graça de ter encontrado o Senhor. Por isso, foi o primeiro discípulo a apre
sentar futuros discípulos a Jesus.

André era indicado pelos próprios discípulos como o "segundo na 
hierarquia", estando abaixo somente de Pedro, o líder escolhido por Jesus. 
Nas listas dos Apóstolos citadas nos Evangelhos, André figura entre os 
quatro primeiros. A Tradição diz que Santo André era mais velho que
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Pedro. Porém, não se sabe se era casado, como o irmão, ou se teve filhos. 
Sabe-se que, após seu encontro com Jesus, deixou tudo para seguir o 
Mestre.

Santo André é mencionado doze vezes no Novo testamento. Além de 
ser descrito como primeiro discípulo, é citado no milagre da multiplicação 
dos pães. É ele quem apresenta o menino que tem cinco pães e dois peixes 
(Jo. 6, 8-14). Quando gregos pedem para ver Jesus, Filipe vai falar com 
André e este fala com Jesus. O fato evidencia a autoridade de André. Santo 
André participou de toda a vida pública de Jesus, viu todos os milagres que 
o Mestre realizou, ouviu todas as suas pregações e ensinamentos. Experi
mentou a própria fraqueza fugindo quando Jesus foi preso, mas experimen
tou também a alegria do perdão vindo de Jesus ressuscitado e a força do 
Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo isso moldou para sempre sua 
personalidade e ele se tomou um grande Apóstolo.

Logo após a Vinda do Espírito Santo, Santo André ajudou a fortalecer 
a Igreja nascente na Palestina. Depois, porém, partiu para anunciar o Evan
gelho em vários lugares da região. Segundo a tradição, pregou o Evangelho 
na península Balcânica, esteve na Criméia e dizem alguns escritos antigos 
que esteve junto ao rio Dniper, onde hoje se encontra a capital da Ucrânia - 
Kiev. Finalmente fixou-se junto ao mar em Patras, na Grécia. Lá, formou 
uma comunidade cristã forte, modelo para outras comunidades. Ali surgiu 
uma igreja viva, rica em discípulos e missionários. Vários milagres aconte
ceram pela oração de Santo André.

Ali também foi o local do seu martírio. Por causa do crescimento da 
comunidade cristã, o governador local chamado Egeas, subordinado ao 
imperador Nero, prendeu Santo André porque o santo afirmava que Jesus 
era um juiz mais importante e acima dele (Egeas). Egeas condenou-o à 
crucificação. Santo André aceitou a sentença com alegria, pois sempre 
pregou a grandeza da cruz de Cristo. Antes de morrer, resistiu dois dias de 
grande sofrimento pregado numa cruz em forma de “X”. Antes de sua 
morte, uma forte luz envolveu todo o seu corpo e depois se apagou. Era o 
dia 30 de novembro de 60. Em 357, o imperador Constantino, convertido 
ao cristianismo, trasladou os restos mortais de Santo André para Constanti- 
nopla. Depois, essas relíquias foram trasladadas para Roma, onde estão até 
hoje, guardadas na Catedral de Amalfi.
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Oração a Santo André

Santo André, Apóstolo de Jesus Cristo, 
que conheceste a exigência 

e a alegria de seu primeiro apelo, 
dá-nos a graça de responder-lhe 

com a mesma fidelidade, 
de O servir cada dia 

no lugar que Ele para nós escolheu.

Tu que distribuíste à multidão faminta 
o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, 

obtém para nossa pobreza o mesmo milagre.
Faze que esperemos o socorro de Deus 
com a invencível esperança do amor, 

preocupados unicamente 
com o advento de seu Reino.

Testemunha da boa-nova 
que tua voz levou até as extremidades da terra, 

conserva nos apóstolos de nosso tempo 
esta fé viva que transporta montanhas 

e constrói o Reino.

Mártir de teu testemunho,
concede-nos a graça de união à Cruz de Jesus Cristo;

que ela seja a alegria de nossa vida 
e o penhor de nossa ressurreição na claridade de Deus.

Amém!
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f  Irmã Luiza Joana Kovalek, ICSA

Irmã Luiza Kovalek, nasceu no dia 22 de abril de 
1922, na região da Colônia Cinco, município de Mallet 
- Paraná, na família de Paulo Kovalek e Catarina Zagur- 
ska Kovalek.

Joana entrou na Congregação das Irmãs Catequistas 
de SanfAna, em 17 de julho de 1938. Vestiu o hábito 
religioso em 21 de dezembro de 1940. Fez os primeiros 
votos religiosos em dezembro de 1942 e os votos perpé
tuos no dia 21 de dezembro de 1952.

Exerceu sua missão na Congregação Catequistas de Sant’Ana como 
Superiora Geral da Congregação por dois mandatos consecutivos, ou seja, 
durante doze anos. Foi neste período, que a pedido de Sua Eminência o 
Cardeal José Slipey, em sua visita ao Brasil, convidou as nossas Irmãs 
Catequistas de Sant’Ana, a iniciarem sua missão junto a “Madonna dei 
Monti” , Roma - Itália. Também exerceu suas atividades nas várias casas da 
Congregação, bem como, em outras localidades: Vera Guarani, Rio Azul, 
Serra Azul, Castro, Arapongas, Alto Paraíso, Curitiba e União da Vitória.

Foi uma religiosa alegre, animada, ativa e muito acolhedora. Sempre 
muito responsável em seus compromissos, visando o bem comum e o bem 
da Congregação.

Seus últimos anos, viveu na casa de Repouso São Francisco em 
Mallet -  Paraná, onde auxiliava as outras Irmãs nas tarefas da casa.

Com problemas de saúde, ficou internada no Hospital A.P.M.I, em 
União da Vitória. Recebeu o Sacramento da Unção dos Enfermos através 
do Revmo. Pe. Irineu Vacelkoski, vindo a falecer por choque cardiogênico 
e insuficiência cardíaca, no dia 08 de julho de 2021.

Irmã Luiza Kovalek terminou sua vida neste mundo e partiu para a vida 
eterna, com 99 anos de idade e 79 anos de serviço a Deus e ao próximo, na
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Congregação das Irmãs Catequistas de SanfAna.
Que Deus a recompense por todo os serviços realizados e exemplos 

deixados por ela, concedendo-lhe o descanso eterno.
“Вічна їй пам’ять!”

Congregação das Irmãs Catequistas de Sant’Ana.

f  Gregório Zubek

Nasceu em 01 de junho de 1933, na Linha Santos 
Andrade, município de Prudentópolis Pr. Filho de João 
Zubek e Tecla Malhovanei. Tiveram doze filhos, era 
uma família muito religiosa, todas as noites rezavam o 
rosário. O pai João era um cristão muito zeloso e piedo
so, a mãe Tecla também era extremamente piedosa, 
meditava e rezava todos os dias. Gostava muito de rece
ber visitas. Em 1945 mudaram-se para a Colônia Upá, 
município de Araruna, foram 14 dias de viajem de 
carroça. A família tomou-se uma das pioneiras na Comunidade Upá. Onde 
residiu até o fim de sua vida.

Gregório casou-se com Elvira Mormul os quais tiveram quatro filhos, 
Juil, Felomena, Metódia e Irineu (in memoriam), seis netos e uma bisneta. 
Era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, aos domingos participava 
das celebrações e do apostolado de oração. Todos os dias ele assistia e parti
cipava do terço das 18 horas, da missa as 19 horas na rede vida e as 20 horas 
rezava o terço do divino Pai Etemo.

Trabalhou durante toda a sua vida na lavoura, tendo como paixão o 
café. Em 18 de julho de 2021 o Senhor chamou deste mundo. Sofreu um 
acidente de trabalho, estava cortando uma arvore e um galho atingiu-o 
fraturando sua coluna, ficou internado no Pronto Socorro de Campo 
Mourão, precisou passar por uma cirurgia, mas depois de 48 horas não
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resistiu е veio a óbito. Foi velado no salão da igreja São Pedro e São Paulo, 
Colônia Upá. Estiveram presentes parentes e amigos da família, o celebran
te do funeral foi o padre Bonifácio Zaluski.

Foi em busca da recompensa eterna no céu com 88 anos de vida. Foi 
um exemplo de homem para todos que o conheceram. Que o senhor o 
recompense com a vida eterna por todo o seu serviço, vida alegre, humilde, 
por toda a sua 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.

Eterna seja sua memória!
Вічна йому пам’ять!

Família Zubek

f  Irmã Lúcia Sedorko, SMI

A irmã Lucia Sedorko, nasceu em 09 de abril de 
1955, na região de Barra de Areia - Município de 
Prudentópolis - Paraná. Filha de Stefan Sedorko e de 
Sofia Slobozhan Sedorko. Recebeu o Santo Batismo das 
mãos do padre José Preima, OSBM, tendo como padri
nhos Mykola Sedorko e Anna Pavlovska.

Seus pais eram muito piedosos, rezavam juntos 
todos os dias em família, aos domingos levavam seus 
filhos à Divina Liturgia e ensinavam o catecismo. Teve sete irmãos.

Lúcia, acalentando em seu coração o chamado para a Vida Consagrada, 
desejou entrar na Congregação das Irmãs Servas. Em 21 de fevereiro de 
1975, incentivada pela Irmã Zenóbia Kmita, SMI foi admitida na Congre
gação das Irmãs Servas da Imaculada Virgem Maria e no dia 08 de dezem
bro do mesmo ano, recebeu o hábito religioso. Entregou-se a Jesus pelos 
primeiros votos em 02 de fevereiro de 1979 e fez sua Profissão Perpétua em 
02 de fevereiro de 1985.
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Foi enviada pelas Superioras a Cascavel, onde cursou Enfermagem. 
Mais tarde especializou-se em Terapia Intensiva em São Paulo. Era enfer
meira de profissão. Trabalhou no Hospital Sagrado Coração de Jesus em 
Prudentópolis - Paraná, no Hospital Bom Jesus em Ponta Grossa e em 
União da Vitória. Foi enfermeira responsável pelo centro cirúrgico do Hos
pital Bom Jesus. Atendia com muito carinho as irmãs idosas em todas as 
suas necessidades na comunidade de Vila Madre Anatólia - Prudentópolis. 
Aqui, ela orientava os funcionários quanto aos cuidados de higiene e limpe
za da casa.

Ao longo de sua vida, ela desempenhou com devoção seu trabalho em 
hospitais, zelosa, responsável, sacrificada, compartilhando seus conheci
mentos com outras pessoas. Ela sabia como lidar com cirurgiões.

Gostava de rezar o rosário na comunidade. Sempre calma, pacífica, 
humilde, alegre, contente, confiava em Deus, agradecia ao Senhor pelo 
dom da vocação.

Enfrentando a grave enfermidade, preparou-se para o encontro definiti
vo com o Senhor, o que ocorreu no dia 14 de julho de 2021. Faleceu aos 66 
anos de idade e 46 de vida religiosa.

Que o seu exemplo de serviço, suas belas virtudes de humildade, paci
ência, simplicidade, espírito de oração e sacrifício, sua dedicação e amor ao 
próximo, sejam poderoso incentivo para as novas vocações à Congregação 
e Vida Consagrada em geral. Вічна їй пам’ять!

Depoimentos:
Por várias vezes que a visitei no leito do hospital, a Ir. Lúcia falava com 

muita serenidade sobre a sua doença. Em algumas ocasiões questionava o 
“porquê” precisava sofrer e finalmente falava da paz, perdão, serenidade e 
entrega. E que estava pronta para partir e que sua missão havia terminado. 
Pedi a ela para interceder por nós a Deus, principalmente pela nossa 
conversão. As últimas palavras: "eu perdoei a todos e o que mais quero é 
que as pessoas respeitem umas as outras com dignidade". Agradeceu muito 
por tudo... e assim o olhar e o sorriso transmitia muita paz, luz e Deus. Ela
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já  está com Deus. Вічна їй пам’ять! (Ir. Deonísia, Superiora Provincial, 
SMI).

Descanse em paz, querida amiga. Que Deus lhe recompense por todo o 
bem que fez durante a sua vida. Pelo exemplo de verdadeira consagrada. 
Orante. Humilde. Amiga. Confidente. Carregou sua cruz com dignidade e 
serenidade. Alegre. Sempre sorridente. Dedicada ao extremo na sua profis
são. Que Maria Santíssima lhe entregue a coroa merecida. Orações por sua 
alma. Condolências e orações aos seus familiares, amigos e Irmãs Servas. 
(Ir. Eugênia D. SMI).

Вічна їй пам’ять! Нехай Господь дарує радість Царства Його. Вона 
була приклад радісної жертви і служіння ближнім. (С. Розалія, 
СНДМ).

Meus sentimentos е orações. Tenho uma agradável impressão da 
maneira de ser da Ir. Lucia: muito humana, gentil e carinhosa. O pouco que 
conheci, vi o quanto ela amava a Congregação. (Ir. Virginia, SMI)

Моя молитва за вірний упокій з подякою за доброту і служіння (С. 
Йосафата, СНДМ).

Minha oração é gratidão a Deus pelo exemplo de vida que a Ir. Lúcia 
nos deixou. Sofria, mas sempre alegre e dedicada ao extremo na sua profis
são de enfermeira. Amiga e sempre disponível para ajudar. Que Deus lhe 
conceda a coroa merecida dos santos.

Que Deus acolha a Ir. Lúcia no Paraíso. Ela sempre se esforçava fazer 
o que Deus queria dela, isto é, amar a todos sem medida. Amava os doentes. 
Tocava-os com ternura e inspirava confiança (Ir. Zita, SMI)

Vai em Paz minha amiga. Como foi dolorido me despedir de você. 
Aquele sorriso contagiante e acolhedor não verei mais neste plano, mais 
tenho certeza que estás encantada com os anjos, pois você teve esta graça 
de poder se preparar para o encontro com o Amado ao qual serviu com 
alegria e fidelidade até o último instante. Deus a recompense por todo o 
bem realizado neste mundo. Que privilégio que tive de ser sua amiga, de 
tantas conversas e confidências, momentos maravilhosos que levarei como 
exemplo para a minha vida. Obrigada e descanse nos braços do PAI! (Ir.
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Lucélia, SMI).
Muito obrigada, irmã Lúcia, pelo exemplo de vida e consagração fiel 

em todos os minutos de sua vida, principalmente no sofrimento e na dor. 
Sempre pronta a servir com dedicação e gentileza. Eu experimentei isso 
quando fui internada. Que Deus lhe recompense generosamente pela sua 
doação e serviço (Ir. Olga, SMI).

Deus seja louvado pela vida e incansável doação da querida ir. Lucia 
que hoje foi morar nos braços do nosso Pai Etemo. Obrigada, ir. Lúcia, pelo 
exemplo de fidelidade em todos os momentos de sua vida. Interceda a Deus 
por todas nós e um feliz descanso etemo. Вічна тобі пам’ять! (Ir. Uliane).

Os médicos que se fizeram presentes em Pmdentópolis: Dr. Marcelo 
Ferraz de Freitas e família; Dr. Robinson Bertoncini e esposa. E muitos 
outros que estiveram aqui na capela do hospital, médicos, funcionários e 
ex-funcionários e amigos - como homenagem Póstuma à querida Ir. Lúcia.

Aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, por intercessão da Beata 
Irmã Josafata, agradecendo a graça da cura de duas pessoas. A filha Ivanes- 
sa Cristiane fez uma tomografia e descobriu um tumor no rim. Rezamos a 
novena à Beata Josafata. Depois foi feito uma ressonância e não apareceu 
mais a doença. Eu descobri um tumor no intestino. Feito o diagnóstico 
houve necessidade de fazer cirurgia e, depois, quimioterapia e radioterapia. 
Rezamos a novena à Beata Josafata. Fiz a cirurgia a qual foi bem sucedida 
e a doença desapareceu não precisando mais fazer quimioterapia nem 
radioterapia. Ambos estamos completamente curados.

Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії!

Agradecimentos

Afonso Chamei 
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