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--- PEAAKl-'IMHE 
CMepTb HKa npMMWna BiA nt060BM, e6Mna CMepTb, 

1110 BMMwna BiA rpixa 
".fl npHMWOB Ha Te, �06 M8fl"1 >K"1TT.R11 (ç:,o 10, 10). 
>K1r1n.R 4e een1r11a1'1 ABP, �o lcyc np1r1Hic Ha 4e'1 ceiT i HHM o6Aapyeae 

n10ACTBO. He MA0TbC.R npo 4e ryaeMHe >KHTT.R o6Me>KeHe, noeHe HeneeHocre'1 i 

TepniHb, .RKe np.RMYE: AO CMepnt, ane npo >KHTT.R HenpOM"1HSI0'40, >KHTT.R AiTeM 

6o>K1r1x. We >KHTT.R lcyc HaM Aapyeae e6Hew1r1 Ha Xpecri nt0,qcbicy cMeprb. 
Cnieae:Mo e nirypri'4Hii:1 nicHi: • >K1r1ne,qae�e. lcyce Xp1r1cTe, y rpo6i TH noKnaec.R i 

CMepTIO CBOE:IO CMepTb TH 3HH�HB i no,qae CBiTOBi >KHTT.R" (E;pyCaI1"1MCbKa 

YrpeH.R). B XpHCTOBHX CTpaCT.RX HBCTaila 6opOTb6a Mi>K ABOMa CMepT.RM"1: 

nlOACbKOIO, .RKa apo,qHnac.R a rpixa i CMepTIO Xp1r1cra, .RKa apo,qHnac.R ei,q nt06oe1r1. 
1 CMepTb .RKa 3POA"1flSC.R Bi,Q nl060BH C"1flOIO BocKpeciHH.R, e61r1na CMepTb .RKa 

npHMwna ei,q rpixa. 

Oap Xp1r1croe1r1i:1 4e He 111r1we 06i4S1HKa Ha Ma'16yrHe:: Ti HaM eiH Aae: e 
Xp1r1�eHHi '1 eoHa npsiMye: ,qo noeHoro apocry, �06 ,qi'1r1r1 ,qo >KHTT.R e 5oai. 

Ha>tcanb, AOCBiA noKaaye:, �o cei,qoMiCTb npo TOM een1r1'4HHM ,Qap Xp1r1cTa 

�aCTO He nepeKOHYE: 6araTbOX Xp"1CTH.RH, .RKi >KHBYJb y CMyricy, 60 noKna,QalOTbC.R 

TillbK"1 Ha ryaeMHe >KHTT.R TinecHe, .RKe, .RK eci 3H8IOTb KOH0'4HO 3aKiH'4"1TbC.R. 
Xp1r1croei Crpacri '1 eocKpeciHH.R po3eit010Tb BC.RKHM cMyroK, si1a1i:1 POA"1TbC.R ai 

CBiAOMOCTH, �o ryaeMHe >KHTT.R e: nepeMHHBIO�e i np"1HOC.RTb pa,QiCTb, .RKY ABE: 

eipa e Te, �o MM o6AapoeaHi iHaKWHM >KHTT.RM, >K1r1n.RM 5o>K"1M AapoeaHe HaM 
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nepeMOíOIO CMepTH .RKa 

POA"1TbC.R a nt06oe1r1 Ha.Q 

CM0pTIO .RKa 3POA"1flSC.R 3 
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"XpHCTOC BOCKpec i3 
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"Vim para que tenham vida" (Jo 10, 10). 
A Vida é o grande dom que 
Jesus trouxe com a qual nos 
presenteou. Não se trata desta 
vida cheia de intempéries, sujei
ta à morte, mas da vida total, 
vida plena de filhos adotivos de 
Deus. Essa vida Jesus nos doou 
matando a morte no Calvário e 
na sua ressurreição. Com efeito, 
canta a liturgia no Sábado 
Santo: "Jesus Cristo, nos trou
xeste a Vida, foste colocado no 
sepulcro e com a tua morte 
mataste a morte e deste Vida ao 
mundo" (Matinas da Sexta Feira 
Santa). Na paixão de Jesus Cristo enfrentaram-se duas mortes, a 
humana que nasceu do pecado e a morte de Cristo que nasceu do amor. 
E a morte nascida do amor pela ressurreição matou a morte que veio do 
pecado. 
A dádiva de Jesus não é meramente uma promessa para o futuro; ela 
nos é outorgada pelo Batismo e tende a se desabrochar aos poucos 
dentro do nosso corpo. 
A experiência nos ensina que a noção do grande presente da vida sobre
natural não marca a existência de muitos cristãos que colocam todo seu 
valor na vida humana e vivem desanimados, pois não acreditam na vida 
de Cristo, tendo diante de si somente a mortalidade da vida humana. 
São os que não têm esperança (Cf. 1 Ts,4,3). 
De fato, sem a fé no dom da vida que vem de Cristo, a vida humana 
torna-se uma caminhada sem rumo e sem esperança, pois a experiência 
é infalível - a vida corporal inexoravelmente caminha para a destruição. 
Ora, a Páscoa vem dissipar essa tristeza e consciência da temporarieda
de da vida no corpo e traz a alegria de sermos presenteados por uma 
vida diferente, Vida divina que nos foi garantida com a vitória da morte do 
amor sobre a morte do pecado. 
"Cristo ressucitou dos mortos, pela morte venceu a morte e aos mortais 
deu a Sua Vida". 
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YHieepcanbHe HaMipeHHJI AnocTonbcTea MonMTMBM Ha MiCJll.lb KeiTeHb 2016 
Mani xni6opo6u 

[Uo6 Mani xni6opo6M orpMMyeanM cnpaeeAJ1MBY 

3annary 38 CBOIO '-'iHHY "Pª'-''°· 
B narnHcbKiM AMep1>14i, noHa,Q 13,5 MillbMOHiB MallMX xni6opo6is nepe>KMBalOTb y 

HeMaJlMX TPYAH014ax. CTpi1.1a10TbCJ1 a piaHMMM npo6IleMaMM H TPYAHO�MM TaK ai aoBHiwHix 
npM"IMH, JIKi aaJle>KaTb 6iJlbWe BiA YP.RAiB Ta iHWMX 30BHiWHiX "IMHHMKiB, SIK i BHyrpiwHiX, SIKi B 
6iJlbWOCTi aaJle>KaTb BiA caMMX xni6opo6iB, Ae BOHM caMi MOrllM 61>1 noKpa�TM CBO& 
CTaHOBM14e. 

HaM6illbWi aoBHiwHi TPYAOL4i e HacrynHi: 
5paK A06po'i i CTaJlO'i arpapHo"i nOJliTMKM. Yp.RAM He ,QalOTb HaJle>KHOro nonepTTSI AflSI 

MaJlMX xni6opo6is Ta He nepeMMalOTbCSI i He >K}'PSITbCSI 'ixHiMM TPYAH014aM M. Malli xni6opo6M 
"lacro MYCSITb npa410BaTM Ha HepO,QIO"IMX 3eMJlSIX, 6o Kpa14i e BJlaCHiCTIO BeJlMKMX, arpapHi 
aHap�. JIK MaWMHepiJI, aa6yAyBaHHJI i BCe ílO,QTpi6He AO xni6opo6CbKO'i npa4i M ,Q06poro 
BpO>KalO, AflJI MaJlMX pillbHMKiB HeJlen<i AO Ha6yBaHHR KpiM 6paKY HaJle>KHO'i niATPMMKlll ai 
cTopoH111 YPJ1AY eeJ11111G1X pillbHMKiB, 14e M TPYAHMM i aanllyraHMH npo4ec Ha6yeaHHJI 1<pe,Q111ry, 
Ae BCSIKi 610po1<paTlll"IHi aaXOAM CTalOTb 'iM Ha nepeWKOAi Ta "lacro AOBO�Tb AO 3HeOXOTM. 
4epea 6paK aaco6ie, MaJli xni6opo6M npa410t0Tb nepecrapillOIO i HeBiAnOBOAHOIO arpapHOIO 
TeXHOJlOri&IO, AJUI HMX ,Qocryn AO iH,Qycrpi8lli30BaHMX arpapHMX A06pMB AOPOrMH a 4iHM 
npo,qyKTie HM3bKi. PiaHi 06Me>KeHHJ1 i npoTecioHi3M iHAYCTPi8lli30BaHMX Kpa'iH YTPYAHtOIOTb 'iM 
YAOCKOHalllOBaTM CBOIO npa410 i noKpa14yBaTM ypo>KaH Ta MaTM Kpa14i 4iHM Ha npo,qyKTM. 
TaKO>K iMnopTM ílPOAYKl.liM 3 iHWMX Kpa'iH CTalOTb nepeWKO,QOIO AflJI Mic4eBMX l40AO 4iH i 
JIKOCTi, J1Ki He aaeciAM BCMili KOHTPYillOBaTM 3 iMnopToeaHMMlll. AoToro 14e M nocri'1He XMTaHHJI 
BMMiHM ,qollapa, eiA JIKOro aalle>KaTb 4iHM ,qo6p1>1e Ta 4iH Ha npo,qyKT111, YTPYAHIO& 'iM 
,qocK0Hall10BaHHJ1 TeXHollorfi. Yp.RAM, aaMiCTb ,qaeaTM ni,qTpMMKY AflH Mic4ee1>1x npQAyKTie, 
y,qalOTbCJI ,qo cnpoea,Q>KYBSHHJI "IY>KMX i 4e noCJla6Ilioe 4iHM Mic4ee1>1X npo,qyKTie. 

Bci 4i HeraTMBM Ta 6araTo iHWMX AY>Ke WK�Tb AflSI MaJlMX xni6opo6ie M AflSI "ix 
po3BlllTKY, 140 He aalle>KMTb TillbKM ei,q HMX CSMMX aJle ei,q aOBHiWHiX "IMHHMKiB, a íOJlOBHO ei,q 
ypJ1,qoeo"i arpapHo'i nolliTMKM. BMxi,q a Toro BCbOro 6ylla 61>1 CMilbHO aopraHiaoeaHa CMila 
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pillbHMKie, J1Ki MOm111 6111 AO 1.1orocb A06111T111CS1 nepElA YPJ1AaM111, alle 6paK IliAepie Ta iHi4iaT111e111 
noKPa111yeaT111 ceo& >KlllTTJI i npa1.vo era& Ha nepewKOAi. 

KpiM 41.1X np1111.1111H, J1Ki noxOIJ,J!Tb 3i 30BHi, 6araTo raKO>K & i BHyrpiwHix np1111.1111H, e 
1.10My caMi Xlli6opo6111 e111HyeaTi. 81111.1111CJ1111Mo AeJ1Ki: 

B Malll/IX Xlli6opo6ie AY>Ke 1.1aCTO npOJIBilJl&TbCJI paK AOBipJI AO ceo&'i npa4i H OXOTl/I 
no6opl0BaTl/I TPYAH0111i 1.1epe3 HelJ,OCTaTHiH 'ixHiH BlllWKill i np111roryeaHHJI AO Xlli6opo6crea, 
crap111x a6o HeOXOTa BIJ,8B8TlllCSI AO 6illbW AOCTYílHO'i TeXHOilori'i; 6paK CBiAOMOCTi, 1110 BOHlll 
caMi MOílllll 6111 noKpa111yeaT111 CBOIO npa410, a He Ill/IWe "!eKaTlll Ha noMi"I 3BiAIG1Cb, He 6yr111 
ei1.1Ho aalle>KHlllMlll BiA eelll/IKMX niAplll&M4ie, nocepep,H111Kie i YPJ1AY, J!Ki HaKna,qalOTb 4iH111 JIK

.
iM 

aaxo1.1eTbCS1 i TI/IM 1.1acro Tp111Ma10Tb Mall111x pillbHlllKiB e 6iAHOTi H HepyxoMocri. CaMi Malli 
Xlli6opo6111 He31J,i6Hi BiAKPlllTlll nplll"llllH ceo"ix TPYAH0111iB a KOillll BiAKPllllOTb, HeMa 
30praHi30BaHOCTlll, 11106 AOMaraTl/ICSI ceo'ix npae. 4epea 6paK 3H8HHJI npo Xlli6opoBCbKi 
BlllMOllil, BOHlll 3Bl/l"l8HHO 6epyYbCSI AO TOro, 1110 He nplllHOClllTb 'iM BeJ11G10'i KOplllCTlll. CTa&TbCSI, 
1.40 He 6epyrbCSI AO Toro, 1.40 MO>Kyrb a po6JlJITb Te AO "!Oro He MO>Kyrb. TaKO>K He HaB"!eHi 

ºPYAYB8Tlll CBO'iMlll npOAYKJ8Mlll. MyCSITb npOA8B8Tlll no AeWeBiH 4iHi, 6o MalOTb Cílll8"1YB8Tlll 
íl03111"1KM B 6aHKaX i He TOMY MalOTb 3M01111 aaTplllMaTl/I npOAYKTlll KOillll "ixi 4iHlll 6YAYTb KPªl.4i. 
KynYIOTb A06p111ea i eci pe"IOBlllHlll AO Xlli6opo6cbKOro rocnoAapcrea B MaJleHbKiH KillbKOCTi, 
KOlKHlllH co6i oco6111cro H 1.1epea Te nllaTIITb 6illbWe. He raK 6yllo 6111 KOillll 6111 icynyBall111 
opraHiaoeaHo H npa410eaJ1111 e Koon111paT111eax. VlAYl.!111 aa np111MaH010 nponaraHAlll, He MalO'llll 
3MOrlll A06pe 04iHlllTlll 1110 np111Hece 6illbWY KOPlllCTb, 6epyrbCSI AO TaKMX npa4b, J!Ki AalOTb 
KOplllCTb 6illbWe AllJI Belll/IKMX Xlli6opo6ie i AllJI nocepeAHlllKiB Hi>K AllJI HlllX caMMX. He BMilOTb 
B>KlllBaTlll ílOl'HO'iB, J!Ki MalOTb AaPOM niA PYKOIO B rocnop,apKaX, BIJ,SIOTbCSI AO aaicynHa 
xeMi"IHlilX A06p111e i TOMY Te, 1110 He KOWyYBaJlO 6111 'iM M8H>Ke Hi"loro, 3alll/IW8&TbCSI 6ea 
BlllKOplllcryBaHHJI, a BCSIKi WTY1.1Hi pe"IOBlllHlll nepeTBOPIOIOTb CBiH TPYA 6illbWe AJlR iHWlllX, Ha 
cnllary aaicynlleHoro, 1.40 p,ae 6illbWe Kop111cr111 AJlJI BeJllllKlllX KOMnaHiH, a MaH>Ke Hi'loro He 
nplllHOClllTb AflR HlllX caMlllX. 3ra,qaTlll i Te, 1110 He MalOTb npaea Ha,qaBaTlll 4iHlll AflR ceo'ix 
ílPOAYKTiB, a MYCSITb 3aJle>KaTlll BiA noicyn4ie, RKi 04iHIOIOTb BlllCiliA npa4i npocToro HapQAy 
AJlR ceoro aapi6icy. Malli Xlli6opo6111 He MalOTb aMor111 aaTp111MaT111 ceo"i npo.QYKTM Ha ni3Hiwe, 
KOillll 4iHlll niAiH,QyYb, 6o 3MyweHi npop,aTlll Bce, 11106 Ila,QHaTlll CBO'i AOBrlll H iHwi n0Tpe6111. 

Bci 4i H 6araTo iHw111x np1111.1111H po6IlRTb >KlllTTR Mall111x Xlli6opo6ie TR>KKMM Vi 6e3 Ha,qi'i 
Ha nocryn a6o ílOKPa111aHHR ceoro >KlllTTJI, a CBO'iMlll npO,QYKJ8Mlll a6ara1.1y10Tb TlilX, RKi B HlllX 
aaicynOBYIOTb i nepenpQAylOTb 38 6araTO e111111i 4iHlll, 60 M8IOTb 3MOry no1.1eKaTlll AO 1.1acy KOillll 
4iHlll CT8HyYb 6illbW np111ea6IllllBi 

B 4bOMY HaMipeHHi, ceiToe111Vi npoei,q AnoCTOilbCTBa Moll111Te111, niA1<pinlleH111'1 
noTeep,Q>KeHHRM CBRTiworo Or4R, 3BepTa&TbCSI AO ecix "llleHiB, 1.406 ceo'iM111 MOillllTBaM111 M 
lKepTB8Mlll, a TO M ,qo6p111Mlll nopa,qaMlll nplllMWJllll Ha noMi4 TlllM, RKi TRlKKO npa410IOTb, a 
MBIOTb 3j ceoe"i npa4i Malll/IH 3api6oK i TOMY HecnpoMOlKHi 36iJlbWYB8Tlll cei'1 Kanirall Ta 
nociJlOCTi AflR Toro, 11106 He 6yr111 lKepTBOIO BlllKOPlllCTOBB"liB. 

o. Tapc�KiH 3. 
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Pequenos agricultores 
Para que os pequenos agricultores recebam a justa compensa

ção pelo seu precioso trabalho. 

Na América Latina, mais de 13,5 milhões de pequenos agricultores vivem uma 
realidade produtiva e comercial inferior aos grandes produtores. Enfrentam múltiplos 

ao alcance das famílias rurais. 

problemas e dificulda
des, tanto externos, 
como internos, isto é, 
problemas que provém 
fora das propriedades e 
cuja solução está fora 
do controle dos agricul
tores. E problemas 
internos: os que se 
originam dentro das 
propriedades e comuni
dades, e cuja solução 
está (ou poderia estar) 

Os principais problemas externos, entre muitos outros, são os seguintes: 
Ausência de políticas agrícolas claras e estáveis; os governos na formulação 

das políticas agrícolas, discriminam os pequenos produtores, as políticas agrícolas não 
oferecem apoio ao pequeno agricultor e não levam em consideração as suas reais 
necessidades. Muitas vezes, a terra é insuficiente ou de má qualidade. Os recursos de 
capital, tais como maquinarias, instalações e animais de trabalho e produção, são de 
acesso muito limitado para os pequenos agricultores. Os serviços agrícolas de apoio 
são insuficientes e excluem a grande maioria dos produtores agropecuários e não 
respondem às suas necessidades concretas. O crédito rural oficial é escasso e 
burocratizado; a ele não tem acesso a grande maioria dos agricultores. As tecnologias 
agropecuárias, em grande parte, são inadequadas para as circunstancias específicas 
dos pequenos agricultores; os insumos industrializados são caros, os preços de venda 
da produção são baixos e a comercialização é instável. Diversas causas limitam a 
expansão do mercado interno e reduzem os preços de venda dos produtos agropecuá
rios. As restrições, subsídios e protecionismos impostos pelos países desenvolvidos 
dificultam as exportações e estimulam as importações de alimentos a preços subsidia
dos prejudjr.andp ps produtores nacjpnajs A contínua baixa np câmbio estjmyla a 
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importação e desestimula a exportação de produtos agrícolas, ambas prejudiciais aos 
agricultores. Os governos não oferecem recursos ao desenvolvimento nacional em 
geral e ao desenvolvimento do setor agropecuário em particular. 

Todos estes problemas incidem negativamente no desenvolvimento agropecu
ário. Suas soluções dependem de fatores que estão fora do controle dos agricultores e 
alguns deles até dos próprios governos. t improvável que os agricultores consigam 
solucioná-los, a menos que atráves de um processo de organização canalizem suas 
demandas e obtenham o poder político para reivindicá-las. 

Além desses problemas externos, os pequenos agricultores têm também 
gravíssimos problemas internos. Os mais importantes seriam os seguintes: 

Não se oferecem aos agricultores oportunidades de desenvolver e elevar sua 
autoconfiança e desejo de superação, os produtores geralmente nem sequer estão 
conscientes de que eles mesmos poderiam solucionar muitos dos seus problemas 
produtivos e econômicos e que em suas propriedades há meios disponíveis e recursos 
para começar o seu autodesenvolvimento. Os pequenos agricultores, com poucos 
conhecimentos, não estão capacitados para identificar as causas internas que originam 
os seus problemas e por não conhecê-las, não se preocupam em eliminá-las ou 
atenuá-las; muitas vezes deixam de fazer o que podem por tentar fazer o que não 
podem. Também não estão treinados para administrar as suas propriedades com 
eficiência; utilizar os recursos, introduzir corretamente tecnologias apropriadas e 
menos dependentes de insumos externos; aumentar rendimentos, reduzir custos unitá
rios de produção. Tampouco estão organizados para adquirir os insumos e outros 
fatores de produção, nem para comercializar sua produção em condições mais favorá
veis. Na falta desta, os agricultores não podem comprar alguns insumos externos que 
são necessários para modernizar a agricultura, melhorar a produtividade e gerar renda 
adicional. t: evidente que estas distorções não ocorrem por culpa dos agricultores mas 
sim por não possuir alternativas tecnológicas compatíveis com os recursos que efetiva
mente possuem; e por não ter sido treinados para que utilizem racionalmente tais 
recursos, organizem as suas comunidades e, com estas medidas, solucionem os seus 
problemas mais imediatos. 

Os pequenos agricultores compram no varejo os poucos insumos que adqui
rem, o fazem de forma individual, em pequenas quantidades, adquirindo produtos 
processados com alto valor agregado. Além disso, é o vendedor quem fixa o preço, 
pesa o produto, faz os cálculos; enfim, ele é o protagonista da transação e os agriculto
res se mantêm numa postura de passividade e subordinação, sem nenhuma condição 
para negociar melhores preços. Muitas vezes, estimulados pelo aparato publicitário e 
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comercial, compram produtos desnecessários, outras vezes os compram em quantida
des excessivas, em outras ocasiões gastam seus escassos recursos adquirindo 
insumos e fertilizantes químicos em vez de adubos orgânicos, concentrados industriali
zados, em vez de forragens leguminosas produzidas na própria propriedade, etc. 
Outras vezes compram produtos inadequados para as suas necessidades, adultera
dos, ou com data de vencimento já expirada. 

Como consequência pagam por tais fatores preços muito superiores aos que 
poderiam e deveriam pagar. Assim, os pequenos agricultores gastam mal os seus 
escassos recursos ao aumentar desnecessariamente os custos dos fatores ainda 
antes de iniciado o processo produtivo. 

Além disso, devido a urgência em obter dinheiro para pagar compromissos 
adquiridos na etapa de produção e ao não dispor de instalações para armazenar as 
suas colheitas, ' 
vendem a totalidade 11 

da sua produção de 
uma só vez, na pior 
época do ano; porque 
o fazem na época da 
colheita ou antes dela, 
momento no qual 
todos querem vender e 
a p a r e n t e m e n t e  
poucos querem 
comprar. Por esta 
razão os preços baixam. 

Pagam preços muito altos pelos insumos; nesta etapa todos os procedimentos 
contribuem, sem exceção, a que obtenham preços mais baixos na venda dos seus 
excedentes. 

A intenção deste mês quer conscientizar a todos que o pequeno agricultor 
merece mais atenção e seu produtos merecem mais respeito sem serem explorados 
por intermediáros. 
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XpucmuRHU a AcjJpu�i 
�06 xpMCTMJIHM e A<l>PM'-'i ASBanM ceiA"leHHJI n106oeM 

M eipM e lcyca XpMcTa nocepeA noniTM"IHMX i peniriMHMX 
KOHtl>niKTiB. 

"Acl>pMKa 4e 6araT1.1iil KOHTMHeHT Ha IllOACbKe >KMTTSI, ane Te >KMTT.R acl>pMKaHCbKOro 
H8POAY íl03H8"l8H8 "ll.1CI18HHMMl.1 TepniHHSIMM, KpaMHOIO 6iAHOTOIO, 
HecnpaBeAnl.1BOCTSIMl.1 nporn 6iAHOl'O IÃ 
6e360pOHHOro HapoAy. KaTOI11.14bKa 
l...lepKea cTapae-rbCSI, c1.1noio €eaHrenii, -�·-

no6opioeaT1.1 Ti TPYAHOLl\i. • 
l...le CKa3ae Ce.RTiw1.1iil 0Te4b 

BeHSAMKT XVI 3 HarQAM ei,QKpMTT.R 2-o'i 
ceci'i C1.1HOAY en1.1cKonie Acl>pMKM. 

Acl>pMKaHCbKMM KOHTMHeHT 
H8"ll.1CI1.Re MBM>Ke Min.RpA HaceneHH.R, a 
npo4eHT CMepTei;ii H8MBl.111\l.1i;ii y CBiTi. 
OCTaHHiMM POKaMl.1, B Acl>pM4i AY>K8 
3pocno "lMcno KaTonM4bKoro HaceneHH.R. Mi>K 1978 Aº 2007 l.l1.1cno KaTonMKiB e 4in0My 
KOHTMH8HTi 3pocno 3 55 Minbi;iiOHiB AO 146 MinblÃOHiB. Pa30M 3i 3pOCTOM eipHMX l...lepKBM, 
3POCTalOTb T8KO>K i nOKnMKaHH.R AO "l8PH8"lOro >KMTTSI i AO CB.Rll\8HbCTBa. 

CeiT MO>Ke Mano 3Hae npo eenMKi TPYAHOLl\i lil nepe>KMBaHH.R, 11\º 'ix nepeHOC.RTb 
acl>pMKaHCbKi HapoAM. B 6araTbOX Kpa'iHax e eenMKa 6iAHOTa lil npaKTMKYIOTbC.R pi3Hi 
HecnpaeeAn1.1eocri, xo"l L1epKea nocrililHO 6opeTbC.R npOTM roro BCbOro nponoei,q,qio 
€eaHreni'i i A06pol.ll.1HHl.1MM iHCTMry4i.RM1.1 Ta xap1.1TaTMBHl.1MM iHi4iaTMBaMM, AalOl.lM 
,QOílOMOry, npMrynoK Afl.R Halil6inbwe nOHl.1>K9Hl.1X i Tepnn.R"lMX. 

Yea>KaeMo, 11\0 6araTo nMCSTM npo pi3Hi TPYAHOLl\i, 11\0 a<f>p1.1KaHCbKi HapQAM 
nepe>KMBBIOTb He Bl.1.RCHMTb CTiilbKM npae,qM .RK noKa38TM OAl.1H-APYll1M 06pa3 6iAHOTM, 
.RKa TaM MY\lMTb HapiA. 

l...li 3HMMKM noi<a3yl0Tb nM4e a<f>p1.1KaHCbKO'i 6iAHOTM lil TepniHb H8POAY· KeeiH 
KapTep, pQA>KeHMlil e íliBAeHHii;ii A<f>p1.14i, BiAei,Qyeae pi3Hi Kpa'iHM A<f>p1.1KM lil 3anMw1.1e 
6araTO 3HMMOK, .RKi CBiA"lBTb npo TenpiHH.R Hapo,Qy Toro KOHTMHeHry, 

KeeiH T8K Ha,QMBl.1BCSI Ha Te TepniHH.R, Ha HecnpaBeAnl.1BOCTi CMnbHMX npOTM 
6i,QHOro H8POAY. 11\0 1994 poKY BiAi6pae co6i >KMTTSI 3 po3nyKM, 38I1MWl.1BWl.1 3aílMC npo 
Te, 11\º i;iioro AOBeno .QO Toro KpaMHboro aKry: ·MeHe HenoKo'iTb naM1.RTb Toro ecboro, 11\º 
si 6al.l1.1e lil 11\ª nepe>KMB, Ti y6Mecrea 6i,QH�. Tina AiTelil i crapw1.1x oci6, Aª e�HilOTb caMi 
KOCTl.1 M WKipa, 6inb, TepniHH.R ....  paHeHi AiTl.1, .RKi BMMpalOTb 3 ronQAy, H8MMnocepAHi 
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yfü1e4i, "laCTO Mi11i4isi, SIKa He MaE: cep4S1 H8A TMMM H9l118CHMMM . • •  • 

3ra,:iaMMO B HSWMX MOilMTBax TOM Hapi,:i i MOiliMCSI, 1.406 noMiCHi L..lepKBM B 
AcppM4i 6yI1M BipHi AflSI esaHreJli"i i 1.406 xpMCTMSIHM TOíO KOHTMH8HJY ,:iaB8I1M CBi,:\"19HHSI 
11io60BM M eipM e lcyca XpMCTa nocepe,:i no11iTM4HHX i pe11iriMHHX K0Hcp11iicrie. 

Intenção pela Evangelização -Abril 2016 

Para que os cristãos da África dêem testemunho do amor e da 
fé em Jesus Cristo no meio dos conflitos político-religiosos. 

n A África é uma terra fecunda de vida humana, mas esta vida está 
marcada pela desgraça de muitas pobrezas e sofre, além disso, graves 
injustiças. A Igreja está empenhada em superá-las com a força do Evange
lhon. Assim afirmou o emérito Papa Bento XVI, aos peregrinos do mundo 
inteiro, reunidos na Praça São Pedro antes do início do Segundo Sínodo 
dos bispos da África. Observou que "a África é um continente que tem 
uma extraordinária riqueza humana. A sua população chega a quase um 
bilhão de habitantes e sua taxa de natalidade total é a mais alta no âmbito 
mundial". A Igreja na África conheceu um grande dinamismo nos últimos 
anos. Entre 1978 e 2007, "o número de católicos africanos passou de 55 
milhões para 146 milhões". Um aumento que se estende também ao 
campo vocacional. 

O continente africano sofre pela pobreza e pelas graves injustiças, 
mas a Igreja nestá empenhada em superá-las com a força do Evangelho e 
a solidariedade concreta de tantas instituições e iniciativas de caridade", 
sublinhou o Papa. Para isso, foi convocado este sínodo, cujos trabalhos o 
Papa quis explicar aos presentes, sublinhando que este tipo de aconteci
mentos constitui ºuma intensa experiência eclesial, uma experiência de 
responsabilidade pastoral". 

Sem se estender em comentários sobre o sofrimento dos povos 
africanos , a seguinte imagem pode falar mais alto que as palavras. São 
sofrimentos pelos quais a Africa passou e em muitos lugares continua 
passando: 
Um sul-africano, Kevin Carter captou esta imagem que virou o rosto da fome 
Micioeap - 'IRCJIO 04 Crop. 9 KeiTeer. - 2016 



MicioHap - Missionário 
INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO Para Abrll - 2016 

na África. A fotografia apresenta a imagem de um garoto desnutrido prostra
do no solo, espreitado por um abutre, esperando sua morte iminente. 

Os pais do menor comentaram que Kong Nyong (nome da criança) 
não caiu nas garras do abutre nem morreu de fome, mas morreu a alguns 
anos, por causa de uma febre alta causada por uma infecção. 

De tanto ver, fotografar e sentir as injustiças e sofrimentos que o povo 
em diversos países africanos vive, em 27 de julho de 1994, Carter foi a um 
parque, onde brincava quando era pequeno. Ali, ouvindo música, ao lado de 
um pequeno lago e árvores verdejantes, inalou monóxido de carbono, 
através de um tubo de borracha ligado ao escapamento do seu carro e tirou a 
própria vida. Tinha 33 anos e em seu bilhete de suicídio estava o seguinte: 
"Estou deprimido ... Estou atormentado pelas lembranças vividas dos assassi
natos e dos cadáveres da ira e da dor ... Das crianças feridas e que morrem de 
fome, dos loucos do gatilho leve, com frequência da polícia, dos assassinos e 
verdugos.n 

Esta fotografia de Carter acabou se tornando uma das primeiras 
tentativas de fazer com que o mundo virasse os olhos para o que acontecia na 
África e que infelizmente continua acontecendo. Fosse qual fosse a intenção 
de Carter, a fotografia teve e tem sua importância histórica e nos convida 
neste mês para lembrar nas nossas orações o nos sacrifícios daquele povo 
que tanto sofre e para que os cristãos da África dêem testemunho do amor e 
da fé em Jesus Cristo no meio dos conflitos político-religiosos. 
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no1110 IQOMiCJl'IHi 360pM AnocronbCTBa MonMTBM? 

0AH8 3 Tpa,Q1114ilÃHMX i MO>Ke Halilcrapw111x npaKTMK AnocronbCTBa MonMTBlll 4e 
ll.IOMiCJl4Hi a6o nepiOAM4Hi 36opM 1.1neHiB, su<i 3Blll481ÃHO BiA6yealOTbCSI B 4epKBi a6o no 
wKonax, ane MO>K)'Tb BiA6year111cH no AOMax, ronoeHo no AOMax xeopMX, a6o rnx, 1110 
ll.IOIÃHO noxoean111 KOroCb 3 POAlllHlll, a "18CTO, y BiAnOBiAHMX 1.1acax, HaBiTb i Ha 4BMHTapi. 
flKe 3Ha4eHHH w1x 36opie, no1110 "ix BiA6year111? 

Bci MM 3H8E:MO, 1110 ece IllOACbKe crapiE:TbCSI IÃ liloro rpe6a BiAHOBilHTlll, 
Bi,QCBi>KYBaTlll, ,QO,QBBBTlll HOBlllX CMil, OXOTM, aanany. TaKB, Mi>K iHWMMlll e 4inb 36opiB 
AnocronbCTBa Mon111re111. OKpiM raro, 1110 ryr nQABE:TbCSI i nosicHIOE:TbCSI MiCH4He 
HaMipeHHH CBSITiworo 0T4R "IM TO 3BranbHe 4111 TO aa eeaHreniaa4i10 i T8KO>K 4111TaE:TbC.R 
>KMTTH noKpoe111renS1 ABHOro MiCH4R ra iHwi 1.1111raHHH i ,1:1111cicyci'i. L.linb ai6paHHSI 1.1neHie 4e 
BiAHOBlllTlll CBOIO npMHane>KHiCTb AO 6paTCTBa, Bi,D,CBi>KMTlll ceoe 6a>KaHHSI MOfllllTMCH i 
po6MTlll >KepTBM B 311y4i 3 eexap111crilÃHlllM XpMCTOM. 

Ha CBiTi HiHKB opraHi3a4iH He CTO'iTb 3BCTOSIH8 ,QOBWllllÃ 48C 6e3 HKO'iCb Bi,QHOBlll, 60 
iHBKWe 3HM,Qie i BTpBTlllTb CBOIO CMny. 36op111 4e cnienpa4H 6araTbOX y Bi,Q>KlllBileHHi 
opraHiaa4i'i IÃ e 'ii nowroexoei AO nocryny. TaK i 36op111 AnocronbCrea Mon111re111, Ae 
IlYl.IBTbCSI MOfllllTBlll rpynM, BlllMiHIOIOTbCSI AYMKlll, ni,D,,QalOTbCSI HOBi nnaHlll AO AiHnbHOCTlll 
6parcrea, a ,QOTOro 111e IÃ eci ,QBIOTb 38CBi,Q4eHHH, 1110 BOHlll TBOpSITb O.QHY POAMHY IÃ OAHe 
Tino B L.lepKBi, Ae eci no1.1yea10TbCSI CBO'iMlll 6paTaMM IÃ cecrpaMlll. 1 Te Bi,Q"lyrT.R 
POAlllHHoro ,1:1yxa e p,yw..e Ba>KHe e >1<111rri 1.1neHiB Anocronbcrea Mon111re111. BoH111 ceo'iM 
npMKila,QOM A8IOTb 3acei,q1.1eHHH ,qOHOCT111 lil 
eaa"iMHO'i Jll060Blll. 

Ba>KHe y BiA6yrri 36opie, 11106 eci 
no1.1yean111CJ1 CBO'iMlll He 60SlfllllCSI BMCflOBMTlll CBOIO 
AYMK)', He earan111es1 ni,Q,QBTlll HKiCb HOBi nnaHM ,QO 
>KMTTH i npa4i 6parcrea, a MO>Ke lil BKaaan111 Ha 
He,QOMOrBHHSI, HKi BCIO/J,111 MO>K)'Tb TpannSITlllCSI. Bce 
Te Hane>KMTb AO cninicyBBHHH 6araTbOX B >KlllTTi 
rpynM. T111M 6inbwe SAHOCTlll IÃ cnoHTaHHOCTlll y 
e111cnoBI110BaHHi ceo'ix cnocrepe>KeHb, TlllM Kpa111e 
6yAe >KMTTH Kp'{>K.Ka IÃ Bi/J,4yrrSI, 1110 BCi SIK OAHa 
pO,QlllHB npa410IOTb ,QilH now111peHHH Eio>Koro 
L.lapcrea Mi>K nlOIJ.bMlll. 
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Por que a reuniões mensais ou 
periódicas do Apostolado? 

Uma das tradicionais e mais antigas práticas do Apostolado da Oração são as 
reunios que se realizam periodicamente, na maioria dos casos mensalmente. Essas 
reuniões geralmente costumam realizar-se na igreja ou nas salas e pavilhões junto da 
igreja, ou ainda nas escolas e nas famílias, principalmente onde há pessoas doentes ou 
onde a família estã de luto por causa da morte de algum membro da família. Pode ainda 
se realizar, em determinados tempos, no cemitério, onde se reza em comum pelos faleci
dos e por pessoas da família e também pode-se recordar da vida dos falecidos, etc. 
Pergunta-se: que sentido têm as reuniões? 

Sabemos que tudo o que é humano envelhece e precisa de renovação, de sempre 
novas forças para crescer e exercer sempre com mais eficácia as suas atividades. Essa 
é também a finalidade das reuniões do Apostolado da Oração. Além de tomar conheci
mento das intenções mensais do Santo Padre, lembrar a vida do santo do mês e ouvir 
outras leituras, discutir assuntos que interessam ao grupo, um dos objetivos muito impor
tante é renovar a consciência de sua pertença ao grupo, renovar a disposição de rezar e 
oferecer sariffcios em união com Cristo Eucarístico. 

Em qualquer sociedade, nenhuma organização que não se renova, envelhece e 
perde a força dos seus objetivos. A reunião é a colaboração de muitos na renovação da 
organização e no impulso para o progresso. Assim acontece no Apostolado da Oração, 
onde o grupo reza em comum, trocam-se idéias, apresentam novos planos para a 
atividade da fraternidade e todos testemunham que são uma família e um corpo na 
Igreja e consideram-se irmãos e irmãs. Este sentimento de unidade é muito importante 
na vida dos membros do Apostolado. É com o exemplo do testemunho que formam um 
grupo unido em Cristo. 

O impotante nas reniões é que todos sintam- � O.,. -se iguais e não tenham receio de expressar o seu � ' pensamento, apresentar planos novos para a / � 
-

atividade do grupo e também apontar para alguns 
defeitos na vida do grupo. Quanto mais unidade e · O 
espontaneidade no decorrer das reuniões e no 
diálogo, melhor e mais interessante será a vida do \ · ,. 
grupo e o sentimento de que todos os membros do ���: trabalham em conjunto para o Reino de • "M� � 

Pe. Tarcisio l/di 0 'ft4'dJ' 
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O BOM CORAÇÃO 
Nos tempos antigos, lá no longínquo Oriente vivia uma velha mendiga chamada 

wconfiando na Alegriaw. Ela observava os reis, príncipes e o povo em geral fazendo 
oferendas a Deus e aos seus servido
res, e não havia nada que quisesse 
mais do que poder fazer o mesmo, 
praticar obras de caridade. Certa 
ocasião, saiu pedindo esmolas para 
fazer ofertas, mas no fim do dia não 
havia conseguido mais do que uma 
moedinha quase sem valor. Levou-a 
ao mercado para tentar trocá-la por 
algum óleo mas o vendedor lhe disse 
que aquilo não dava para comprar 
nada. Mas vendo-a preocupada, 

soube que ela queria fazer uma oferenda a Deus, encheu-se de pena e deu-lhe o óleo 
que queria. A mendiga foi para o templo onde se faziam oferendas e onde queimavam 
muitas lâmpadas, acendeu a sua lâmpada. Colocou-a diante do altar e fez o seguinte 
pedido: wNada tenho a oferecer senão esta pequena lâmpada. Mas que com esta oferen
da possa eu no futuro ser abençoada com a lâmpada da sabedoria. Possa eu libertar 
todos os seres do cativeiro do mal, das suas trevas, purificar todos seus pensamentos e 
levá-los a iluminação, o que os fará felizes •. 

Durante a noite, o óleo de todas as outras lâmpadas se acabou e as lâmpadas 
se apagaram. Mas a lâmpada da mendiga ainda queimava na alvorada, quando o 
zelador do templo, chegou para recolher as lâmpadas apagadas. Ao ver aquela única 
ainda brilhando, cheia de óleo e com pavio novo, pensou: wNão há razão para que essa 
lâmpada continue ainda queimando durante o dia", e tentou apagar a chama com os 
dedos, mas foi inútil. A lâmpada continuava a brilhar. Tentou abafá-la com suas vestes, 
mas ela ardia. 

O sacerdote do templo, observando por algum tempo disse: Você zelador quer 
apagar essa lâmpada? Não vai conseguir. Não conseguiria nem movê-la daí, que dirá 
apagá-la. Se jogasse nela toda a água dos oceanos, ainda assim não adiantaria. A água 
de todos os rios e lagos do mundo não poderia extinguir esta chama. Por que não? 
wporque ela foi oferecida com devoção e com pureza de coração e mente. Essa motiva
ção produziu um enorme benefíciow. 
Quando o sacerdote terminou de falar, a mendiga se aproximou e ele profetizou que no 
futuro ela se tomaria uma perfeita iluminada e exemplo para muitos que querem servir a 
Deus, conhecido como ftluz do mundo". 
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Esta lenda nos ensina que o que importa na vida, é a intenção boa ou má, o que 
influencia diretamente nossa vida e a leva para o caminho do bem ou para o caminho do 
mal. Qualquer ação por mais simples que seja, se feita com coração produz benefícios 
na vida das pessoas. É como uma pequena chama de fogo que incendia o ambiente. E 
essa chama pode ser destruidora ou construtora, defensora de tudo o que é bom 
apagando o mal que assola o mundo. 

Outra versão desta história diz que a mulher teria vendido o cabelo para ofere
cer uma lâmpada ao Senhor, a noite teve uma ventania e todas as lâmpadas dos ricos 
foram apagadas, a desta mulher continuou acesa queimando a noite toda. Não importa 
a versão mas sim lição de vida contida nela. 

O próprio Jesus recorre a uma dessas lendas quando ele e seus discípulos 
presenceiam uma pobre viúva colocando um pobre dinheirinho na bandeija do templo, 
enquanto os poderosos ofereciam grandes quantias. Jesus então diz aos seus discípu
los: "essa viúva deu a maior oferta, porque ofereceu tudo o que tinha enquanto os ricos 
ofereciam apenas uma pequena parte de suas riquezas". 

Jesus disse que não é a quantia que se oferece a Deus é importante, mas o 
coração, isto é a intenção com que se oferece: - Ao fazer uma oferta a tua esquerda não 
saiba o que faz a direita. Quando você reza, não o faça com pompa para que todos 
saibam que você está rezando, pois assim você vai receber a recompensa dos homens: 
As palavras de Jesus em Mateus 6:3 avisam, ainda do perigo do orgulho de sentir-se 
bem por ter feito alguma obra. Ele disse: "Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua 
mão esquerda o que faz a tua mão direita•. Não devemos registrar a conta das nossas 
boas obras para achar algum mérito por nossos feitos. Vós, depois de haverdes feito 
quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que 
devíamos fazer"(Lucas 17:10). Ele disse: "Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante 
dos homens, com o fim de serdes vistos por eles; doutra sorte, não tereis galardão junto 
de vosso Pai celeste" (Mateus 6:1). O Senhor reforçou esta advertência com uma série 
de exemplos (esmolas, orações e jejuns). Ele criticou os que fazem suas boas obras 
para serem vistas e honradas por outros. 

"Homem superior é aquele que começa em pôr em prática as suas palavras e 
em seguida fala de acordo com as suas ações". Confúcio. 

"As boas obras não tomam bom o homem, mas o homem bom pratica boas 
obras. As obras más não tomam ma o homem, mas o homem mau pratica obras más·. 
Martinho Lutero. 

Questões para dialogar na reunião 

1. Fazer comentários sobre esta lenda. 
2. Qual é a mensagem central desta história? 
3. Em que consiste o valor de uma oferta? 
4. Dar alguns exemplos de boas obras gue podemos praticar diariamente. 
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DINÂMICA PARA SUSCITAR A INCLUSÃO 
Tendo em vista que iniciamos amanhã, dia 28 de agosto, a Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, vamos propor uma dinâmica que ajude a 
reflexão sobre o tema. 

Nesta dinâmica, os catequizandos irão vivenciar as dificuldades das pessoas com 
deficiências e também os sentimentos dessas pessoas. 

DINÂMICA 
Material necessário: 
• Tiras de tecido escuro para vendar os olhos; 
• Tiras de tecido para fazer mordaças; 
• Máscaras feitas de papel cartão com lentes de 

papel celofane com a visão parcialmente coberta por 
tiras de papel, por círculos colocados bem na frente da 
íris, etc; 

• Tiras de tecido ou ataduras para imobilizar as pernas; 
• Fones de ouvido ou algodão para vedar os ouvidos; 
• Se houver possibilidade, uma cadeira de rodas e um par de muletas. 
Inicie o encontro questionando sobre como cada um vê as pessoas com deficiência 

e o que acham que elas sentem. Depois de um conversa, convide os jovens a fazerem a 
experiência de um deficiente. Os jovens deverão se manifestar livremente sobre qual 
situação desejam vivenciar. Divida a tunna em duas, deixando aqueles que não queiram 
fazer essa experiência, ajudarem os outros. 

Distribua o material, vendando os olhos de quem vai vivenciar a situação de ceguei
ra; amordaçando e vedando os ouvidos de quem vivenciará a situação de deficiente 
auditivo; prendendo uma perna de quem vivenciará a situação de deficiente físico; 
colocando a máscara em quem vivenciará a situação de deficiência visual parcial. Se 
tiver a cadeira de rodas, colocar ali quem vivenciará a pessoa paraplégica. Enfim, procu
rar proporcionar a vivência da maioria das deficiências. 

Em seguida, sair com os jovens para um espaço aberto onde se possa vivenciar as 
diversas situações enfrentadas pelos deficientes, como calçadas com obstáculos e 
buracos; etc. Aqueles que ficaram para ajudar os deficientes, cada um deve ficar respon
sável por um deles, conduzindo-os para também sentirem as dificuldades por que 
passam. 

Se todos quiserem participar da vivência, depois de algum tempo faça a troca de 
papéis. Terminada a vivência, deixe que falem sobre o que sentiram e o que perceberam 
com essa experiência. 

Conclua com a leitura orante de Me 1 O, 46-52 
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CB. eBAHrEn�CT MAPKO. 25 KBITH� 
Y Hi"I, KOnM IOAa 3PaAMB lcyca i ys'H3HMeHo i.'loro, 

Mi.>K AepeeaMM Om1sHoro ca/J.Y 6ny1<ae xnon"IMHa poKis 
10-15, e,QMHMM rílSIA34 cepe,Q ycix npMcyrHix. L..leM 
eni30A onMcaHMM nMwe y .QpyroMy eaaHreni"i {MK. 
14:51-52) i sei KOM0HTaTOpM O.QHOCTSMHO e6a1.1a10Tb y 
HbOMY caMe Mapi<a - aeropa Apyroro eeaHrenisi. 
Mar111 Moro Mapisi Mana npoCTop111M AiM y E:pycanMMi, 
1110 M cn)'>KMB AJlH cxO.QMH eipHMX xpMCTMHH(Ai. 12:12). 

TyAM CXOBaBCSI i CB. íleTpO nicnsi 4YA9CHOrO 
3elnbHeHHH 3 e'si3H1114i (Ai. 12:12). MapKo i BapHaea 
(Kon. 4:10) cynpoBOAMílM CB. naena B nepwiM Moro anoCTOílbCbKiM ílOAOPO>Ki 3 AHTioxi'i y 
Many A3iio (Ai. 12:25). MapKo nepe6yaac 3 anoCTonoM ílaenoM raKO>K i niA 4ac Moro 
ye'Sl3H0HHSI B PMMi y 60-61 pOKaX. y ílMCTi AO <l>MilMMOHa BiH nepeKa3YE BiTaHHSI BiA TMX, 
XTO 6ye nopHA 3 HMM (<l>MilMM. 1 :24), B TOMY "IMcni i BiA MapKa. ílMWY4M y TOM CSMMM "IBC 
AO xpMCTMSIH y Konoccax, anoCTon TSKO>K nepeABE "iM BiTaHHSI Bi.Q MapKa, ABOIOpi.QHOro 
6paTa BapHaBM i HaeiTb npocMTb Moro .Qo6pe npMMHSITM, Ta HK MapKo Mae 3aeiraTM y "ixHi 
Kpa"i (Kon. 4:10-11 ). Yepe3 AeKinbKB poKiB nepe6ysat01.1111 y .QpyroMy ye'H3H0HHH anoCTon 
naeno npocMTb TMMOTesi np111ee3TM y PMM MapKa AJlH cn)'>K6M (2 TMM. 4:9-12), ocKinbKM 
B TOM "IBC 3 HMM 6ye nMwe ílyKa. íli3Hiwe MapKO, H9p03I1Y4HMM cynyrHMK eepxOBHOro 
anoCTOna íleTpa, 6ye, raK 6111 MOBMTM, Moro ceKpeTapeM. Hanp1t1KiH4i ceoro nepworo 
nocnaHHSI anocron nerpo nepeAaE BiTaHHSI eipHMM HB CXO,Qi BiA MapKa, H33MBBIO"IM 
Moro CBO"iM CMHOM (1 íleTp. 5:13). L..llO BiAOMiCTb ni.QTB9P.Q>KYE i xpMCTMSIHCbKa TPaAML\iH, 
Ha3MBBIO"IM Mapi<a «nepeKI13AB"leM» íleTpa. 3riAHO 3 4icio TPaAM4icio i Hapo.QMnacsi 
.Qpyra eeaHrenisi - Hill.lo iHwe, SIK KOpoTKO cnMcaHa nponoeiAb caMe anoCTona íleTpa. 
MapKo - 38 cei,Q1.1eHHHM npeceiTepa (i.'loaHa €eaHren111CTa)- 6yew111 rnyMa"leM íleTpa, 
ece Te, 1110 3aílaM1SITBB, TO"IHO cnMcaB, XO"I i He B TiM nopH.QK}', SIK TO, 6yno, rocnOAb 
roeopMB i "IMHMB. 

ílicnsi cMepTi anocronis ílerpa i naena MapKo nponoei,Qyeae y €111mi, 3aCHyeae 
TBM OneKCSH.QpiMCbKY L..lepKBy. Tyr >Ke CBOEIO MY49HML\bKOIO KPOB1IO BiH 3aCBi,Q"IMB 
AOCTOBipHiCTb ceoe"i HBYKM. 

MapKO, 111onpaB.Qa, nO.QaB TinbKM ri BiAOMOCTi 3 >KMTTSI XpMCTa, 1110 TOAi 6ynM 
B>KMBaHi y xpMCTMSIHCbKiM KaT8XM3Mi. TMM TO BiH ílO"IMHae CBOIO 6naroeiCTb BiA 
npMillOAHOro BMcryny CnacMrensi e ranMne"i, o6wMpHiwe onMcye CTpacri li! 
BocKpeciHHSI, AO.Qep>t<ylO"IM PaAWe nori"IHoro, Hi.>K xp0Honori1.1Horo nopH.QKY. 
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As1op, OnMcytO"IM nOAi"i npocro M KOPOTKO, npSIMye AO ronOBHOro 3aBAaHHSI -
po3noect0,qMTM ri! 3aKpinMTM cni3HaHHSI lcyca XpMCTa, e1ineHoro õo}l(()ro CMHa. õo>KeCTBO 
lcyca eiH ,qoKa3ye He noeTopHMM 3i3HaHHSIM Y1.1MTensi, SIK 4e po61ffb leaH õorocnoe, aHi 
He noKnMKB&TbCSI Ha npopo41ea Craporo 3aeiry, a Ha sici<paeMx cpaKTax, npoCTMMM 
cnoeaMM nepenoei,qat01.1M Ai.RnbHiCTb lcyca, riloro 4McneHHi 4y,qa, onMcye caMy oco6y 
lcyca XpMCTa, iíloro ,qina i HaYK}', 1.1.10 iíl e ,QOKa30M iíloro õo>KeCTea. €eaHrenMcT, 
onMcyl04M no,qii 3 >KMTTSI lcyca XpMCTa, npsiMye AO Toro, Ll.106 KO>KeH 4MTa4, SIK TOM COTHMK 
ni,Q xpeCToM, BM3Hae: «40J10eiK 4eiíl 6ye cnpaB,Qi CMH õo>KMiíl» (MK. 15:39). 

€eaHrenMCT MapKO xo1.1a iíl 6ye eepeeM, ane He nMcaB eepeiílCbKOIO MOBOIO, a 
rpe4bKOIO. l...leiíl cpaKT niAKpeCillO& Te, Ll.10 B xpMCTMSIHCTBi Llle 3 "!aCiB nponoei,Qi 
CnaCMTensi BCi MOBM BBa>KalOTbCSI CBSITMMM y TiM Mipi, y SIKiM nepe,QalOTb cnoea ÕO>Ki i 
CilY>KaTb Afl.R 3anMcy CBSITMX ílMcaHb. 

Santo do mês - S. Marcos 
Evangelista - 25 de abril 
Marcos Evangelista, segundo a tradição foi 

aquele menino do qual fala no seu Evangelho que 
andava no jardim das Oliveiras e vendo que Jesus, 
traído por Judas, foi preso, fugiu. Provavelmente foi 
na casa de sua mãe que Jesus com seus discípulos 
fez a ceia da despedida e após a ressurreição, os 
discípulos lã se reuniam e alí aconteceu a aparição 
de Jesus ressuscitado. Ele foi discípulo do apóstolo 
Paulo de Tarso e posteriormente de Pedro. t autor 
de um dos Evangelhos. Ele é também um dos Seten
ta Discf pulos e venerado como santo por várias 
Igrejas cristãs, dentre as quais a católica, a ortodoxa e a copta, a qual o considera 
propriamente o patriarca, fundador da Igreja de Alexandria, uma das principais sedes do 
cristianismo primitivo. 

Sendo, de início, companheiro de São Paulo, e posteriormente discípulo e 
quase que secretário de Simão Pedro. Uma tradição relatada que Herodes Agripa 1 em 
seu primeiro governo sob toda a Judéia matou Tiago, filho de Zebedeu, e prendeu 
Pedro, planejando matá-lo após a Páscoa judaica Pedro foi salvo milagrosamente por 
anjos e escapou do reino de Herodes. Depois de muitas viagens pela Ásia Menor e pela 
Síria, ele chegou em Roma. Em algum ponto pelo caminho, Pedro encontrou Marcos, o 
evangelista, restaurou sua fé, e tomou-o como companheiro de viagem e intérprete. 

Micioeap - "IBCJIO 04 Crop. 17 KBiTeei. - 1016 



MicioHap - Missionário 
3ac nHMK Ha MiCJll. ... b KBiTeHb 

Marcos escreveu os sermões de Pedro, compondo assim o Evangelho segundo Marcos 
antes de partir para Alexandria. Lá, ele fundou a Igreja de Alexandria, cuja sucessão até 
os dias de hoje é alegada por diversas diferentes denominações, mas principalmente 
pela Igreja Ortodoxa Copta. Aspectos da liturgia copta podem ser referenciados ao 
próprio São Marcos. Ele então se tornou o primeiro bispo de Alexandria e tem a honra 
de ser também o fundador do Cristianismo na África. 

Muita confusão já se criou por conta da mistura de Marcos, o evangelista, com 
João Marcos e o Marcos, primo de Barnabé. 

Marcos, o evangelista, foi um dos Setenta Discípulos enviados por Cristo, o que 
é confirmado pela lista de Hipólito. Porém, a Igreja Copta adotou a tradição que mistura 
as figuras de Marcos com João Marcos. Ela acredita que foi sim o evangelista que 
recebeu os discípulos em sua casa após a morte de Jesus, a mesma para onde foi o 
Jesus ressuscitado e onde também o Espírito Santo desceu nos discípulos no Pentecos
tes. Acredita-se que Marcos era um dos servos nas Bodas de Caná, o que despejou a 
água que Jesus transformou em vinho. 

Ainda de acordo com a Igreja Copta, São Marcos nasceu em Cirene na Pentá
polis, na antiga Líbia. Esta tradição acrescenta ainda que ele para lá retomou mais tarde, 
após ter sido enviado por São Paulo para Colossos (Colossenses 4:10 e Filemon 24:1 -

passagens que tratam de Marcos, primo de Barnabé) e de ter servido com ele em Roma 
(2 Timóteo 4:11). Da Pentápolis ele seguiu para Alexandria. Quando Marcos retomou 
para Alexandria, os pagãos da cidade ficaram ressentidos com os seus esforços para 
converter os alexandrinos da religião tradicional helênica. Conta esta tradição que eles 
colocaram uma corda à volta de seu pescoço e o arrastaram pelas ruas até que estives
se morto. 

Cuidar da casa comum é uma 
questão de fé, 

de amor a Deus e ao próximo. 
O Papa Francisco convida-nos insistentemente a 

cuidarmos da nossa Casa Comum, da Mãe Terra. O cristão 
vê o mundo como uma progressiva revelação de Deus e de 

seu plano de amor. Os textos bíblicos falam frequentemente das relações entre as pessoas 
com Deus, com a natureza, das relações com os bens materiais. Fala de tudo que envolve 
a vida humana e deseja construir uma vida feliz. 

O mundo é apresentado como um jardim que oferece condições favoráveis 
para a vida feliz. Com frequência é usada a imagem da água límpida que corre nos 
rios como sinal de abundância e de vida. Todas as ações do homem sempre devem 
procurar construir um mundo melhor. 

Cuidar da casa comum é uma questão de fé, de amor a Deus e ao próximo. 
Dom Rodolfo Luís Weber -Arcebispo de Passo Fundo 
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t Pe. Doroteo Krefer, OSBM 
(*1949 - + 2016) 

Membro e sacerdote da Ordem de São Basílio 
Magno, nascido aos 27 de fevereiro de 1949 em 
Campestre, proximidades da Colônia Marcelino, 
município de Mandirituba - Paraná. Era filho de 
Alexandre Krefer Gá falecido) e de Maria Baran 
Krefer. No batismo realizado pelo Pe. Rafael Lotot
sk:yj, osbm, em Colônia Marcelino aos 20 de março 
de 1949, recebeu o nome: Doroteo. Seus pais eram 
agricultores e comerciantes de produtos agrícolas. 
Pessoas queridas de família típica, descendentes de 
ucranianos e fiéis ativos e devotos da comunidade 
local de Colônia Marcelino. 

Entre 1956-1960, Doroteo estudou na escola 
primária de Colônia Marcelino, dirigida pelas Irmãs Servas de Maria Imaculada; 
entre 1961-1965 estudou o ginásio no Seminário São José em Prudentópolis. Aos 
23 de janeiro de 1966, Doroteo ingressa no noviciado dos Padres Basilianos em 
Ivaí, onde a princípio tinha escolhido o nome de Laurenço, mas a tempo decidiu 
que permaneceria com o mesmo nome como consagrado, professou os votos 
temporários aos 30 de janeiro de 1968. Seguiu então para Curitiba, onde nos anos 
1968-1970, cursou o ensino médio e nos anos 1971-1972, cursou os estudos 
filosóficos. Ao concluir os estudos filosóficos foi enviado para Roma, Itália, onde 
nos anos 1973-1975, cursou no Pontificio Ateneo Santo Anselmo os estudos 
teológicos. Quando ainda cursava a Teologia, aos 07 de abril de 1974, professou 
os votos perpétuos. 

Ao concluir os estudos preparatórios para o sacerdócio, Doroteo retomou de 
Roma e aos 15 de fevereiro de 1976, recebeu em Curitiba das mãos de D. José 
Romão Martenetz as Ordens Menores e o Diaconato. Aos 21 de março de 1976, 
recebeu a Ordenação Sacerdotal na sua comunidade natal de Colônia Marcelino, 
ordenação esta realizada por D. Efraim Basílio Krevey, OSBM. 

A primeira comunidade, onde o Pe. Doroteo trabalhou como padre e exerceu 
a função de Coadjutor, foi em Ivaí entre 1976-1979, onde também foi professor 
de canto litúrgico no noviciado dos Padres Basilianos. Depois, a pedido do Supe
rior Geral dos Padres Basilianos em Roma, que era o Pe. Isidoro Patrylo, foi 
transferido para Roma, onde entre 1979 e 1984, exerceu a função de Vice-Reitor 
do Pontificio Colégio São Josafat e ao mesmo tempo cursou o Mestrado de 
Teologia Espiritual na Pontificia Faculdade Teológica Teresianum. Em julho de 
1984 retomou ao Brasil e no início de 1985 foi nomeado Pároco em Ivaí, Superior 
da casa local, onde também é noviciado e Orientador espiritual no noviciado das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada. Em fevereiro de 1989, o Conselho da Provín-
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eia dos Padres Basilianos no Brasil, transferiu o Pe. Doroteo para Roncador, onde 
com a bênção de D. Efraim Krevey era Pároco até fevereiro de 1991. Em feverei
ro de 1991, foi transferido para Prudentópolis. Daqui de Prudentópolis atendia as 
comunidades de Guarapuava, onde tinha a incumbência de organizar a comuni
dade local para construir a casa paroquial e estruturar a futura paróquia de Guara
puava. Além disso, tinha na nomeação a tarefa de Orientador das Irmãs Ucrania
nas de São José em Eduardo Chaves, ensinando-lhes também o canto litúrgico. 
No final de 1992, foi nomeado Diretor do Seminário São José, exercendo a 
função de 1993 a 1996. Seminário esse, que a partir de 1985, funcionava como 
colégio interno com o curso Propedêutico. 

No início de 1997, Pe. Doroteo assumiu a função de Superior dos Padres 
Basilianos em Prudentópolis, exercendo também a função de Vice-Provincial dos 
Padres Basilianos no Brasil. Em junho de 2000, novamente foi nomeado Pároco 
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí, permanecendo na função até a 
Páscoa de 2002. Em março de 2002, foi transferido para Guarapuava, onde assu
miu a função de Pároco da Paróquia Assunção de N. Sra. e administrador da casa 
local, permanecendo ali até 2005. Em fevereiro de 2005 foi transferido para a 
Paróquia Santíssima Trindade em Campo Mourão, onde exerceu a função de 
Vigário Paroquial ou Coadjutor. Atendeu ali as igrejas de Juranda, Mamborê, 
Upá e Araruna. Em novembro de 201 O foi transferido para Prudentópolis, onde 
atendeu comunidades até março de 2013. A comunidade atual, onde o Pe. Doro
teo exercia a função de Pároco da Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro e admi
nistrador da casa local é Mafra- SC. Assumiu em Mafra aos 30 de maio de 2013 
e infelizmente, da metade do ano de 2015, a doença não lhe deu descanso. 

Entre as virtudes do Pe. Doroteo, podemos destacar que, apesar de um pouco 
rígido no seu modo pessoal de ser, era inteligente nas suas colocações e prega
ções, habituado a breves homilias e muito objetivas. Era atento às normas que 
orientam a Igreja numa vida de disciplina e ação. Visando essa disciplina, teve 
não poucas discordâncias em suas atividades pastorais. 

Na administração dos bens, visava em épocas mais difíceis se precaver a 
tempo. Nesse sentido, era prudente e bastante atento ao todo, cobrando dos 
coirmãos basilianos, quando aconteciam descuidos com relação ao patrimônio. 

Era um homem cheio de vontade de fazer algo para o bom andamento das 
coisas em geral, com esse modo de ser, conseguiu melhorar muitos aspectos nas 
comunidades por ele atendidas. Nesse sentido, facilitava para aqueles que viriam 
assumir em seu lugar. 

Com os superiores, Pe. Doroteo sempre marcou história no bem ou no mal. 
Exigindo e cobrando por mais transparência e progresso para o bem comum, bem 
como para as necessidades pessoais. Mas isso não quer dizer que fosse mau, antes 
era para saber que ele também tinha uma posição e era aquela. 
Segundo as palavras de sua mãe Dona Maria Baran Krefer, Pe. Doroteo em 
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grande parte herdou as características do seu falecido pai Alexandre, que era 
muito direto nas palavras e se preciso fosse iria para discussão. Nesse sentido, 
confirma-se aquilo que ele era como pessoa, consagrado e padre. Porém, Pe. 
Doroteo sempre cumpriu as determinações em relação a vida espiritual, embora a 
tempos tivesse dificuldades pessoais com saúde. Hã de se reconhecer o seu talen
to natural, a dedicação e sacrificios em prol da Ordem Basiliana e da Igreja. 
Entre os seus familiares, Pe. Doroteo Krefer tem outros três irmãos que são 
padres basilianos: Pe. Mateus Krefer, Pároco da Paróquia N. Sra. da Glória em 
Pitanga - PR; Pe. Valdemiro Eu:frem Krefer, Pároco da Paróquia São Josafat em 
Prudentópolis - PR, e Pe. Arcenio Krefer, Ecônomo da Província dos Padres 
Basilianos e da Metropolia Católica Ucraniana de São João Batista em Curitiba e 
de duas irmãs consagradas da Congregação das Innãs Servas de Maria Imacula
da: Ir. Adélia Krefer e Ir. Nádia Krefer. O seu sobrinho Pe. Márcio Adriano 
Krefer trabalha pastoralmente na paróquia católica da histórica cidade de Lapa, 
Diocese de São José dos Pinhais - PR. Os demais irmãos e irmãs são casados e 
moram na região da Colônia Marcelino, contribuindo para o progresso e bem 
daquela comunidade e região, a quem cabe o devido reconhecimento e gratidão. 

Temos muitos motivos para agradecer ao Pe. Doroteo. Primeiro por ter 
ouvido o chamado de Deus e seguido a vocação na Ordem Basiliana, marcando a 
história da Ordem com a sua presença e dedicação. Seguindo-se a sua boa vonta
de e sacrifícios no exercício sacerdotal em prol da Igreja e também da Ordem. 
Não podemos deixar de destacar a sua perseverança como consagrado e como 
sacerdote. Por fim, a sua lição para todos nós no enfrentamento da doença do 
câncer. Obrigado Pe. Doroteo e olhe por nós diante de Deus! 

Faleceu em Curitiba, Paraná, Brasil, em decorrência do câncer de estômago 
aos 05 de fevereiro de 2016. 

Peçamos a Deus para que acolha o seu servo Pe. Doroteo e que fique para 
nós a lembrança dele como homem, consagrado e sacerdote. 

Eterna seja a tua memória entre nós, diante de Deus e de Nossa Senhora, a 
quem confiaste a própria vida! 

Conte com a nossa oração. 

t O. ,[(opoTeü Kpecpep, 11CBB 
lJ.rreH :H CBxm;eHHK 1hmy CBJITOro BacHJiiJI Bemncoro, poAJKeHHií 27 mororo 1949 

B Ka.Mnecrpe, B oKo� KoJioeiY Mapu;eJimo, MYH�iniií Maimipiry6a - Ilapaea. Cae 
OJieKca.H.Iq>a Kpecl>ep (noKi.Hmtií) i Mapii Bapa.H Kpecl>ep. B xpem;eeei, JIKe HOMY 
YWmm o. Pa<l>ai.rr IlOTO:qbKHH, 11CBB, B KOJIOHÍi Mapu;eJIÍHO, )l;HJI 20 JIIOTOro 1949. 
o,n;ep)KaB iM'x ,ll;opore:H. liaTLKH np�mBaJIH B pi.m.HHQTBi :H mp:ryBaJIH 
XJii6opo6cbKHMH npo,n;ynaMH. ,n:o6pa po.n;mia, JIK 6aTLKR TaK i u;iJia po,n;mia rapHi ií 
qecHi JIID8ff, 3 yicpaiHCl>Koro noxo)l;)KeHHJI ií: BipHi n aKTHBHÍ. IIo6oJKHi 'IJleHH MicgeBoi 
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n;eKpOBHOi crriJlbHOTH. 
B poxax 1956-1960, ,ll;opOTeií no6Hpau noqan:oey mxony aa KonoHii 

Mapn;eniHo, Jncoro rrpoea,n;HJia Cecrpa CJl}')Ke6aan;i Henopo11Hoi )l;iea Mapii; e poxax 
1961-1965 Hanaecx e CeMiaapii CeJITOro HocH<l>a e Ilpy,n;eHTononic. )l;HJI 23 ciqag 
1966, ,ll;opOTeH BCT}'IIHB Ha HOBin;iJIT omie eacHJiim B Ieai, ,n;e B3JIB co6i MOHame iM'JI 
JiaepeHTiü, ane 3 qacoM pimHB 38JIH.IIIHTHCJI 3 iM'JIM n:e IIpHÜHJIB Ha xpHID;eHHi. 
3noxorn nepmi o6im ,n;HJI 30 ciqag 1968. B KypHTH6i, Mixc poKaMH 1968-1970, 
no6Hpau cepe.znno IIIKOJIY i B poxax 1971-1972 <l>inoco<l>cLKi CTY.Zl:ii. IliCJIJI n;Loro, B 
poxax 1973-1975 B'IHBCJI 6orocnoeii e IlanchlCOMY AreHeIO CBJITOro AHceJIMa, e PHMi, 
lTaniJI. Kmm m;e eqaec11 6orocnoeii, ,n;HJI 07 KBiTHJI 1974, cKJiae ei'IHi o6iTH -
Top11CeCTBeHHY rrpo<l>eciro. 

IliCJIJI 3aKilf'l:eHHJI npHrOTOBHHX cry,n;iií ,n;o CBJIIIl;eHCTBa, rroeepH)'BCJI 3 PHMY ií 
,n;HJI 1 5  JIIOTOro 1976 p. OTpHMaB e KypHTH6i, qepe3 pyxorroJI011CeHHJI Ilpeoce. HocH<l>a 
Mapnmn;JI, qcBB, HIDI<'li cw111eaHJ1 i ,n;wncoeaT. ,ll;HJI 21 6epe3HJI 1976 OTJ>HMae 
CBJim;eHH'li CBJl'ICHHJI, Ha Mapn;eniHi, qepe3 pyx:orronoJKeHHJI KHp €<l>peMa KpHeHií, 
qcBB. 

Ilepma cniJlbHOTa ,n;e o. ,ll;opoTeií BHKOeyBaB CBOIO CBJIW:eBffqf CJIY)K6y 6yna B 
Ieai, ,n;e 6ye COTpy,n;HHKOM B poxax ei,n; 1976-1979 i TaM TIUCOJK HaB'laB n;epKOBHOrO 
cniey B eoein;UITi oo. BacHJiiJie. Ha npoxaHHJI npOTOapxHMae,n;pHTa oo. eacHJiiJIH 
lcH,n;opa IlaTJ>HJIO, nepeixae ,n;o PHMf, ,n;e B poxax 1979-1984 6ye ein;e-peKTopoM B 
rrancI>Kiií Konerii Ce. iiocac}laTa i 3apa30M ei,n;6ye xypc )l;yxoeHoi Eorocnoeii e 
TeonoriqaoMY fl>axyJILTeri Tepe3iJIHyM. B JIHIIHi 1984 noeepeyecx ,n;o lipa3HJIÍi i aa 
noqany poxy 1985, cTaB Ha3aaqeHHií napoxoM B !Bai i iryMeHoM ,n;oMf, ,n;e 6ye 3apa30M 
,n;yxoeHHM rrpoei,n;HHKOM aoein;Uiry ceCTep CJl}')Ke6aan;I> HenopO'IHOi )l;iea Mapii. B 
JIIOTOMY 1989, nepeixau Ha Poaxa,n;op ,n;e Ilpeoce. KHp €c}lpeM Ha3HaqHe :iíoro napoxoM 
rrapac}lii CB. MHKOJiaJI. BHICoeyeae n;e Cny)!(ÍBHJI ,n;o 1991 poxy. B JIIOTOMY 1991 CTaB 
rrepeHCCCHHH ,n;o Ilpy,n;eHTOrrOJIÍC H 3BÍ,D;CH o6cnyroeyeae KOJII>OHÍi B r yaparryaei, )'.IC 
3aHHJIBCJI opraei3an;iero TaMOllIHLOi rpOMa,n;H ií 6y,n;oBOIO )'.IOMY ,n;JIJI 6y,n;yqoi napac}lil. 
KpiM Toro, m;e eaxoeyeae CJIY)K6y ,n;yxoeHoro npoei,n;HHKa CeCTep CeJ1TOro Hoca<t>a B 
E,n;yap,n;o lliaeec, )'.le aaeqae TaKOJK JIÍTypriiíHoro crriey. IlpH KÍHD;Í 1992 poxy cTaB 
Ha3eaqeHHií ,n;HpenopoM ceMiHapii CejIT()ro HocH<l>a B Ilpy,n;eHT0110Jii, i n;ro CJIY)K6y 
BHICOH)'BaB ,n;o 1996 poxy. :QJI ceMiHapiJI BÍ,ll; 1985 CTaJia KOJieriero 3 KypCOM 
Ilporre,n;aymKH. 

3 rroqaTKoM 1997 p., o. ,ll;oporeü cTau HacTOJITCJieM omie BacHJiiJIH B 
Ilpy,n;eHTOnonic ií 6ye TaK011C 3aCT}'IIHHICOM rrporoiryMeHa oo. eacHJiiJIH e Epa3HJiii. B 
qepeHÍ 2000 poxy m;e pa3 rrepe6pae ypJI,n; rrapoxa e lBai, ,n;e CJIYJKHB ,n;o 2002 poxy ,n;o 
BeJIHKO,n;HJI. B 6epe3Hi 2002 poxy nepeixae II.O r yaparryaeH ,n;e CTaB napoxoM B Ilapa<l>ii 
YcrriHHJI JioJKoi MaTepi ií 6ye �iHÍCTJ>aTOpoM Micn;eeoro ll.ºMY· TYT 6ye .o;o 2005 
poxy. B JIIOTOMY 2005 poKy, CTae rrepeHeCCHHH ,n;o rrapa<l>ii IlpecBJITOi Tpiiín;i e KaMIIo 
MoypoM ,n;e 6ye COTJ>Y.Zl:HHKOM. 3ei.n;cH o6cnyroeyeae xonieii )l(ypaH,n;a, MaM6ope, Yna 
ii Apapyaa. B nacrona,n;i 2010 poxy nepeixau ,n;o Ilpy,n;eHTOrromc, ,n;e CJI)')KHB e 
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Mic:u;euHx KOJIOHUrx. ÜCTaHHJI cnim,Hon ,D;e o. )l;opOTeií BHKOH)'BaB YPM napoxa 6yna 
napa<!>i.a Marepi lio)l(oi HeyCTaHHoi IloMo'li B Ma<!>pa, Cama KaTapiHa. IIepeiíHJIB 
yp11,ll; napoxa ,ll;HJI 30 TJ>llBHll 2013 pOKy i B IIOJIOBHHi 2015 pOKy 3axuopiB i MJCiB 
nocriiíHO >K)'PHTHC'1 3BOiM 3,D;OpOB'JIM. 

rn;o,D;O qecHOT o. )l;opOTe'1, Bapn BÍ,lt3Ha'IHTH, m;o, IIOMHMO TOI'O, w;o 6yu ,Zl;OCHTL 
CTJ>OrHÜ, ,ll;06pe npHrOTOBJllIB CBOi nponoui.ll;i, JIKi 6yJIH KOponci :ü o6'eicrmmi. liyu 
IIHJILHHH B 36epiraaai :u;epKOBHHX HopM B JKHTTi ii B npa:u;i, qepe3 m;o ii CTJ>iqau 6araro 
Henop03YMiHL B Mic:QJIX ,D;e npa:u;roBau.B a.zi;MiHiCTJ>a:u;ii o;epKOBHHX i 'IepHe'IHX ,D;i6p, 
CTilpaBCJI BCe COBiCHO IIpOBaJ:IHTH. liyu BTOpOnHHH i YB&:llCHHH Ha uce, BHMaraB IIOpJl,ll;Ky 
Bi,D; cniu6paTiB BacHJIÚIH, KOJIH CTI1BaJIHC'1 ,D;em H8,ey;J(HTT'1 W:O,D;O npoB�eHHJI 
eKOHOMii. 

liyu JllOAHffOIO ,D;06poi BOJii, 68)1(llHHJI ,D;06pe Cny)l(HTH B yci.OMJ, m;o BHKOH)'BllB. 
CTapaBCJI, m;o6 BCi CIIpllBH CTOJIJIH Ha CBOeMY Mic:u;i, DOTJ>aDHB B 6araTLOX ,ll;WHKax 
Bi,Zl;)KHBHTH cnini.HOTH ,D;e npa:u;roBaB i THM yneKIIIYBaB npa:u;ro ,ll;JljJ: THX, m;o IIpHXO,IIHJIH 
Ha iioro Mic:u;e. y Bi.ll;HomeHHJI ,D;O HBCTOJITeJiiB, o. )l;opOTeii, DOMHMO CBOel CTJ>Oroi 
B,D;a'li, 3aJIHnIHB no co6i 6araTo cnor8J:1iB. BeMarau npo3opocTH B ycix cnpauax, po6HB 
BCe 3 ,D;06pHM HaMipoM. 

t Cmraa Eory, 11ecTI> Mapii, HaM MHp! 
IRMÃ SIL VIA POCHENEK, SIVM 

Dia 09 de fevereiro de 2016, o Senhor chamou-a para Ele, 

e ela partiu deste mundo para recompensa eterna no céu 

com, 73 anos de vida e 59 anos de Vida Consagrada. 

Irmã Silvia Orinia Pochenek, nascida aos 02 de 

setembro de 1942, na localidade Linha Esperança - Município de Prudentópolis. Seu pai 

Evaldo Pochenek e mãe Antonina Mihalchyshyn. 

Seus pais muito devotos, diariamente recitavam orações em família , aos domingos 

participavam da Santa Missa, levando as crianças a igreja e ensinando- lhes o catecismo. 

Por isso, nesse lar cristão despertaram duas vocações religiosas: Ir. Silvia e Ir. Donata. 

Motivada pelas Irmãs Servas, no dia 01 de janeiro de 1957, ingressou e iniciou o 

tempo de candidatura na Congregação das Irmãs Servas, sendo sua mestra Ir. Valeria 

Borst, e superiora local a Ir. Macrena Hnyda. 

No dia 12 de julho de 1957, vestiu o hábito religioso das Servas e recebeu novo 

nome IRMÃ SIL VIA, em sinal de uma nova vida. 

Primeiros votos professou no dia 12 de julho de 1959, e votos perpétuos no dia 12 
de julho de 1965, quando a superiora Geral era a Ir. Geronima Chemiy e superiora 

provincial a Ir. Bartolomeia Fedach. 

Possuía muitas virtudes, entre elas a bondade, a disponibilidade, simplicidade, a 

alegria, amor a oração, ao silencio, humildade, sempre satisfeita com o que possuía, 
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agradecida a Deus pelo dom da vocação. Agia com muita delicadeza com todos. Recebia 

com amor e hospitalidade a todos. Era de um coração manso, aberto, sabia sofrer calada. 

Do seu coração brotaram e cresceram frutos maravilhosos para a Congrega

ção, para a Igreja e para a sociedade. Ela nos deixou um acervo iconográfico, estampado 

nos templos e capelas das nossas comunidades. Ir. Silvia serviu, divulgou e comunicou 

a glória de Deus através da iconografia. Hoje, com certeza ela já contempla a face do 

Senhor, face traçada pelas suas mãos em tantos ícones. 

Na sala de pintura da Ir. Silvia ficou um "ícone inacabado" de São Miguel 

Arcanjo. O que isso fala pra nós hoje? 

O ícone inacabado é símbolo da vida ... Começamos a vida pintando nossa história ... 

com coloridos e traços, mas é Deus quem vai fazer o acabamento na obra, isso na eterni

dade ... A vida religiosa, os votos, foram os tons do evangelho. Aqui a Ir. Silvia pintava a 

face do seu Amado, agora O encontra, não mais em imagem, mas tal como Ele, JESUS. 

Antes ela procurava amar e contemplar a beleza de Deus nas igrejas, nas pinturas, agora 

ela contempla o iconostas eterno. 

A Ir. Silvia trabalhou nas seguintes localidades: Prudentópolis, Jangada do Sul, São 

Paulo, Pitanga, Curitiba, Canoas - Rio Grande do Sul, Papanduva. Especializou-se na 

arte iconográfica em Roma e no Canadá. 

Foi superiora, diretora, catequista, coordenadora do Apostolado de Oração, grupo 

de jovens, assistente dos grupos de ícones, grupos de oração, organizou e dirigiu coral 

infantil, ministrou aulas de iconografia. 

Adoeceu gravemente, fez uma grande cirurgia e assim caminhou lentamente 

até o fim, carregando pacientemente a sua cruz. Após a cirurgia e o tratamento ficou 

muito debilitada, precisando de cuidados especiais, então foi transferida para a comuni

dade da Ocelha Madre Anatolia. E aqui, o Colégio Imaculada expressa o seu grande 

OBRIGADO a Ir. Terezinha e demais Irmãs e funcionárias da Vila Madre Anatólia pelo 

atendimento e carinho prestados a Ir. Silvia. Agradecemos também às Irmãs do Hospital 

Sagrado, na pessoa da Irmã Isaía . A Ir. Silvia expressou-se assim: - "Elas são uns anjos!" 

As Irmãs Servas de Maria Imaculada agradecem ao Eparca D. Meron Mazur 

osbm e demais sacerdotes pela celebração da Divina Liturgia e Parastas. 

O Senhor recompense a Ir. Silvia, pelo serviço à Igreja, à Congregação e 

principalmente à Comunidade das Irmãs do Colégio Imaculada por todo o bom trabalho 

que passou por suas mãos, por toda a sua entrega, o bom exemplo que deixou a cada uma 

de nós a buscar a paz em Jesus, ser mansa de coração, ser alegre, generosa e humilde no 

servir a Deus e ao próximo. 
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Irmãs Servas de Maria Imaculada 
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