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СЕРПЕНЬ - МІСЯЦЬ ПОКЛИКАНЬ
Д ля д екого м ісяць серпень
це

недобрий

повірування

м ісяць,

уваж аю ть,

різні
що

в

серпні треба стерегтися брати
на себе важ ливі ком пром іси, як
ш лю б, бо буде нещ асливий або
якісь інш і під прийняття. А ле це
чисте безглуздя, це м ісяць як
інші святий і д обрий, це м ісяць
б лагословенний і від 1981 він
став м ісяцем покликань.
Чом у д ається та к у велику
вагу

для

покликання

покликань?
це

підстава ж иття
чуєм о або

Бо

початок

і

Церкви. Коли

вж иваєм о слово

покликання

м ож е д об ре

цього не

розум ієм о і часто д ум ається, що це тільки схи льн ість до чогось,
природний талант, спосібність, яка д ає нам охоту й л е гкість д о якогось
зайняття, наприклад покликання адвоката, лікаря, м атері або батька.
А ле властиве поликання це зовсім не те. П окликання це не проста
схильність д о того чи там того, але це спеціальне запрош ення яке
походить від Бога до д ан о ї особи. Те запр ош ення не завсіди виглядає
легке, але покликаний пізнає чого від нього хоче Бог. Ісус говорить про
хр е ст для тих, що хочуть іти за ним. Коли в душ і відчуваєм о Боже
запр ош ення вибрати такий стан, не м ож ем о важ ити чи це легке чи
тяж ке, але тр еб а д ивитися чи в то м у покликанні м оє ж иття стане
корисне для суспільства й чи буде в ньом у прославлений

Бог.

П окликання не є так для наш ого власного ж иття, але для Церкви, на
славу Бож у й на д об ро народу. Сам Св. Павло нераз скарж иться, що
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м усить нести хрести, але заявлає: "Я, Павло, слуга Ісуса Христа,
апостол з покликання, вибраний для Бож ої Євангелії (Рим 1,1).
П окликання це запр ош ення

і відповідь. Запрош ення, що Бог

кидає в д уш у лю д ини з чого виростає родиться баж ання використати
ж иття не на власну користь, але на славу Божу. Це той свобід ний вибір
який починається з Тайною Хрищ ення, яке станови ть д ж ерело всіх
покликань.
Є покликання до особливш ого ж иття відм інного від більш ости
народу, як свящ енство, чернецтво і є покликання до ж иття, що його
провад ить б ільш ість лю дей, тобто покликання м ирянське, в яком у
знаходиться подруж ж я, катехизація, д и яко н аство й інш і служ іння
м ирян в Церкві.
В м ісяці серпні будем о згадувати всі покликання і м олитися, щоб
вірні християни д ивилися на ж иття не лиш е як на те, щ об робити те,
що подобається кож ном у, але як на о б о в'яззо к взятий перед Богом
посвячувати себе й сво ї праці, по приклад у Ісуса Христа, на спасіння
лю дей.
О. Тарсикій 3.

----------------------------------------
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Editorial
AGOSTO - MÊS DAS VOCAÇÕES
Para alguns, agosto é um mês de que se deve cuidar, pois ele seria nefasto
nos negócios, nos compromissos, nos empreendimentos. Trata-se de uma men
talidade que demonstra ignorância. Agosto, além de ser um mês abençoado
como todos os demais, é desde 1981 o mês vocacional.
Por que um mês das vocações? Porque a vocação é o início de tudo. Quando
ouvimos ou usamos a palavra vocação, muitas vezes a entendemos num sentido
bastante vago, como sendo uma inclinação, um talento, uma qualidade que
determina uma pessoa para uma determinada profissão, por exemplo, vocação
de pedreiro, de mãe, de médico. E inclui-se nessa compreensão também a voca
ção de sacerdote, de esposos, de leigos cristãos. Essa compreensão, porém, não
ajuda muito no bom entendimento do que seja vocação quando nós, na Igreja,
usamos essa palavra.
Vocação, em sentido mais preciso, é um chamamento, uma convocação
vinda diretamente sobre a pessoa, endereçada à uma pessoa, convidando e
convocando-a a uma ligação toda própria e única com Jesus, a segui-lo, (cf. Mc
2,14). Vocação, portanto, significa que anterior a nós há um chamado que vem de
Jesus Cristo para segui-lo, seguimos, como afirma São Paulo na Carta aos Roma
nos: "Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o
Evangelho de Deus" (Rom 1,1).
Vocação é chamado e resposta. É uma semente divina ligada a um sim
humano. Nem a percepção do chamado, nem a resposta a ele são tão fáceis e tão
"naturais". Exigem fé e prontidão de ouvir o divino e renúncia de si mesmo, sem
o que não há vocação verdadeira e real. Essa escolha pessoal, de amor, é concre
tizada de uma forma bem objetiva no Sacramento do Batismo, que por isso se
torna fundamento e fonte de todas as vocações. Algumas são definidas pela
Igreja como vocações de "singular consagração a Deus", por serem exigentes e
mais radicais no processo de seguimento de Jesus: são as vocações de sacerdote,
de diácono, de religioso, de religiosa. As vocações mais usuais são cultivadas em
nossas comunidades eclesiais. As de "singular consagração a Deus" são cultiva
das em comunidades eclesiais especiais de vida consagrada. É nos domingos de
agosto, quando refletimos sobre as diversas vocações, somos convidados a
homenagear os sacerdotes, religiosos e religiosas, catequistas, aquelas pessoas
que, num testemunho de fé e generosidade, dedicam-se ao sublime ministério
de transmitir as verdades divinas, para as nossas crianças, adolescentes e jovens.
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As famílias, um tesouro
Para que as grandes escolhas econômicas e políticas prote
jam a família como um tesouro da humanidade.

N ota-se desatenção ou até desprezo que a política dá ao bem estar
econôm ico e a estabilidade da fam ília que é a célula da so ciedade. Pensa
-se, fala-se fazem -se leis visando o bem do país com o tal, m as infelizm ente
se dá pouca ou nenhum a atenção à fam ília que m erece m uito m ais do que
está recebendo das decisõ es políticas e eco nôm icas dos governos.
Há em tod os os países m uitas realidades que não têm sido objeto da
devida atenção. Um a dessas é a fam ília, a subsistência e o bem -estar da
fam ília.
A econom ia, política e a fam ília constituem o cerne da vida de um país,
constituem o fundam ento da coesão social e a base dos valores de gera
ção em geração e integram -se no lastro da vida econôm ica e social.
A inserção fam iliar é com um a tod os os cidadãos. Por seu turno, a
econom ia é o recurso fundam ental das fam ílias; a em presa fam iliar conti
nua bem presente no nosso tecido eco nôm ico e, as fam ílias construtoras
do bem estar da so ciedade que é prom ovido e defendido pela política e
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econom ia do país.
A econom ia foi e continua a ser, um a alta expressão de luta pela vida
e de cultivo de valores m orais. E na sim biose da vida fam iliar com a eco no
m ia, têm sido e continuam a ser bases, em larga m edida, das so ciedades
hum anas ao longo dos séculos.
Os governo s m enosprezam estas realidades. Poucas m edidas de políti
ca lhe são dirigidas, com notório prejuízo e grave m arginalização para as
situações de carência m ais graves.
A ciência econôm ica ocupa-se das em presas, e deixa de fora, por via
de regra, a econom ia e a em presa fam iliares, a m icro e a pequena em presa
e todo o lastro fo rm ado pela econom ia de subsistência na luta pela vida. È
chocante o desprezo científico a que estas realidades são votadas.
Tam bém a fam ília, enquanto tal, levou algum tem po até ser objeto
sistem ático de interesse social e continuam a suscitar uma atenção m uito
lim itada alguns tem as nevrálgicos, tais com o: a violência fam iliar (ab orda
da sem sensacio nalism o ); a repartição de rendim entos no interior da fam í
lia; a gestão de recursos escassos; as situações de inexistência de rendi
m entos; a adaptação das fam ílias às necessidades dos filhos; a inserção de
m em bros da fam ília portadores de deficiência ou de acentuada perda de
autonom ia.
Rezem os neste m ês de agosto para que o G overno com sérias d e ci
sões políticas e eco nôm icas esteja disponível para integrar nas suas políti
cas de rigor financeiro os m odelos da fam ília e a econom ia de sua su b sis
tência!

A fam ília é um dos m ais im portantes tesouros da so ciedade e

m erece toda atenção nas decisões políticas e eco nôm icas dos governos.
C onservam -se e valo rizam -se os tesouros do país sejam m ateriais, sejam
so ciais e m orais e entre tod os um dos m ais im portantes na vida da so cie 
dade e preciosos tesouros de q ualquer país é a fam ília.
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Загальне Намірення А. М.
Сім'я, великий скарб
Щоб великі економічні й політичні рішення шанували
сім'ю-родину як великий скарб людства.
В

ниніш ній

політиці

в

загально м у існує брак уваги, а то й
легко важ ення

справи

економ ічного
ї-ро дини,

д о б р о б уту
яка

є

основою

суспільсства.
говориться,

сім '

Д ум ається,
продум ую ться

потверд ж ую ться

і

закони, м овляв,

для добра країни як такої, а наж аль
м ало звертається уваги на сім 'ю яка заслуговує на щ ось багато більш е
ніж нині отрим ує від держ ави.
В б агатьох або навіть і в більш ості країн є справи на які уряд
звертає м ало уваги,

а одна з ти х справ це якраз сім 'я, її конечні

потреби, стабільн ість і добробут.
Економ ія, політика й родина, всі тр о є разом становили й донині
становлять три необхідні колом ни ж иття в країні. Ф ун д ам ен т ж иття і
вартостей суспільства від роду до роду становили й д онині належ ать
д о осн овн и х потреб суспільного ж иття.
Д о б р о б ут

родини

повинен

цікавити

цілу

суспільність.

Економ ічний зр іст країни а м іж ти м і сам о ї с ім 'ї це ф унд ам ентальна
потреба для гарм онії, д об роб уту родини й цілого суспільства. В цілій
історії лю дства, сім 'я завсіди була й д альш е є ф нд ам ентальна в ж итті
країни і д обрий економ ічний її стан буде зрод ж увати д о б р о б ут цілого
суспільства, про що мала би ж ури тися і старатися економ ічна політика
урядів.
Економ ія була й д альш е є відпо від альною в боротьбі за пош ану й
о б ор ону

ж иття

та

плекання

м о ральн и х
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вартостей.

О д ність

і

Загальне Намірення А. М.
стабіл ьн ість ро динної е ко н о м ії були на протязі всіх віків й нині д альш е
є під ставою сили й д о б р о б уту д ерж ави.
Уряди д уж е часто

погорд ж ую ть тим и

справам и .

В політиці

б агатьох країн уділяється м ало уваги на цю справу, а ж урба звернена
на інш і м енш важ ливі питання в ж итті народу.
Економ ічна

наука

займ ається

великим и

під д при єм ствам и

а

зали ш ає на м арґінесі м алу родинну економ ію й малі під приєм ства і
все конечне в боротьбі м енш и х клас народу за їхнє виж иття і
добробут. А ж надто разить об оятність а то й погорда цими справам и
в ниніш ній світовій політиці.
В

історії заб рало

багато

часу

щ об

сім 'я

стала

об'єктом

зацікавлення уряд ів й звертання уваги на д еякі справи, які становлять
поваж ні труднощ і в ж итті родин, як: родинне насилство, (на що уряди
часто д ивляться як на звичайні й м енш вартісні явищ а);

нерівний

розподіл м атеріяльни х д ібр і послід овно поваж ні економ ічні потреби
в родині; незнання розум ного управління тим и вже й так м алим и
приходам и;

брак праці, брак приготування родини для належ ного

розум іння потреб дітей; нед о статнє вклю чення членів родини в
суспільне

ж иття;

брак

належ ної

уваги

для

членів

родини

зі

спеціальним и потребам и.
М олим ося в цьом у м ісяці серпні, щоб політичні й економ ічні
ріш ення уряд ів мали завсіди на увазі вклю чення родин в д об ру
еко ном ію уряд ів і, щ об в кож ній країні уваж алося сім 'ю як основну
під ставу ж иття і д о б р о б уту в країні. Родина це один з найцінніш их
скарбів суспільства й її належ иться уділю вати багато уваги в усіх
ур яд о ви х ріш еннях.
В

країнах

пильно

збрігаю ться

і д ається

багато

уваги

для

м атеріяльн и х а м ож е й культурних скарбів але слід мати на увазі, що
один з найбільш их скарбів в ж итті супільства це сім 'я і про її д об ро та
стабільн ість всякі уряд и повинні д бати якщ о баж аю ть бачити свою
країну на рівні з розвинени м и й д обре упоряд ко вани м и країнам и
світу.

7

MEJ
Maria, Bendita entre as mulheres
1. Tema: Os adolescentes do MEJ amam e imitam Maria
2. Acolhida
Promover a integração a partir do canto:
Refrão: "Maria da Paz, da paz, da paz, ela anda pra frente ela anda pra
traz. (bis)
1. Ela pula de um lado... Ela pula do outro, (bis)
Refrão.
2. Ela reza de um lado... ela reza do outro, (bis)
Refrão: "Maria da Paz, da paz, da paz, ela anda pra frente ela anda pra
traz. (bis)
3. Ela abraça de um lado... ela abraça do outro, (bis)

3. Organizar a sala para o encontro com:
- Preparar a sala do encontro com: ícone de Maria, velas e flores;
- Providenciar um vaso com água para os adolescentes colocar as flores;
4. Objetivo do Encontro
Levar os mejistas a ver Maria como adolescente com eles, que soube se
colocar à disposição de Deus com o seu SIM e assumir sua responsabilidade.
5. Oração inicial - Flor na Água
Material: Flor de papel dobradura (Modelo abaixo. Pode fazer a flor com
menos pétalas) para cada participante e um recipiente grande com água.
Prepare as flores com antecedência e escreva dentro de cada flor uma quali
dade de Maria relacionada com o tema. Ex: Silêncio, docilidade, oração, ternura,
diálogo, escuta, cooperação, responsabilidade. Dobre as pétalas, uma na sequên
cia da outra delicadamente para não marcar muito a dobra.
Após a partilha, distribua as flores para os adolescentes pedindo para que
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não abram. Convide-os a conversarem com Maria pedindo a virtude que mais
desejam neste momento da vida. Ressalte a atitude de Maria ao acolher o anún
cio do Anjo e a sua fidelidade até o Calvário. Depois convide os adolescentes a
colocarem as suas flores na água, com as pétalas para cima e observarem o que
acontece.
Uma a uma, as flores irão abrindo. Acolher a Vontade de Deus que se mani
festa na virtude da flor desabrochada.
Sugestão de modelo de flor.

6. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês
7. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Lc: 1, 26-38 - O anjo Gabriel foi enviado à Maria.
8. Aprofundamento do tema
Hoje vamos conhecer melhor Nossa Senhora. Maria, que era uma jovem
menina como vocês, que levava uma vida normal daquela época, quando rece
beu a visita do anjo Gabriel. Ela estava sempre pronta para agradar a Deus. Por
isso ela entendeu a notícia do anjo. E qual foi a sua resposta? SIM ou NÃO. Foi
SIM. Ela se colocou à disposição de Deus e assumiu sua responsabilidade. Como
jovem e depois mulher ela cumpriu o seu papel assumindo sua responsabilidade
de Mãe do Salvador.
9. Dinâmica
Dividir os mejistas em três subgrupos. Entregar uma situação da vida real
para cada subgrupo.
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SITUAÇÃO 1: Um aluno da escola precisa de ajuda para passar de ano. A
professora, sabendo da dificuldade dele, resolve pedir a um colega de classe para
estudar com ele, no fim de semana. Mas nesse fim de semana vai ter uma festa.
Qual deve ser a atitude deste colega de classe?
SITUAÇÃO 2: Sua mãe precisa de ajuda para fazer compras. Só que você tinha
decidido ir à casa da sua amiga "papear". Qual deve ser a tua atitude?
SITUAÇÃO 3: Toda a galera do prédio está zoando uma menina por causa de
uma fofoca que alguns meninos inventaram. Ela te liga e pede que você fale para
todo mundo que é tudo mentira. Qual deve ser a tua atitude?
Perguntar ao grupo: Quais respostas seguiram o exemplo de Maria?

10. Compromissos ou tarefas para o mês
Assumir algum compromisso de ajudar alguém, dizendo o seu SIM.
Taiemnetsiá: O maior Mandamento
"Dou-vos um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros assim como
Eu vos amei." (Jo:13,34)
Tarefa: Buscarei durante este mês viver o amor como maior dos mandamen
tos.

11. Discutir em dupla o Tema trabalhado
1. Quais as grandes virtudes que você admira em Maria?
2. Quais dentre elas você procura por em prática?
3. Fazer um lindo cartaz com a pergunta: Vamos saber como Maria cuidava
de Jesus?
12. Oração final
Na Oração final acender uma vela que irá passar de mão em mão entre todos
os adolescentes. Então quando chegar a sua vez pegar a vela, no silêncio do seu
coração, fazer um pedido por uma pessoa que esteja precisando de oração: por
uma pessoa que está doente,abandonada, triste... O objetivo da oração é fazer os
adolescentes rezarem por outras pessoas. Enquanto isso todos os outros ficam
em silêncio para não atrapalhar a oração de quem está com a vela. A Coordena
dora deve começar para dar exemplos aos adolescentes. Depois que todos
tiverem feito seus pedidos, a Coordenadora pega a vela e a põe ao lado do Icone
de Maria, então todos juntos estendem as mãos em direção da vela e rezam
juntos uma Ave-Maria por todos os pedidos.
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Congregação Mariana
A importância da Divina Liturgia na vida do cristão
"Podes também rezar em tua casa; mas não podes rezar a í como na
igreja, onde muitos se reúnem, onde o grito é lançado a Deus de um só
coração. [...] Há lá qualquer coisa mais: a união dos espíritos, a harmonia
das almas, o laço da caridade, as orações dos sacerdotes"
(São João Crisóstomo).

Sugestão inicial: pedir para que escrevam , individualm ente, porque
acham essencial a participação nas Divinas Liturgias e fazer um exam e de
consciência com relação à sua participação.
A participação da Divina Liturgia, aos dom ingos, é um com prom isso de
particular im portância em nossa experiência de fé. O C atecism o "Cristo
Nossa Páscoa" nos lem bra que a Divina Liturgia é o Fundam ento e Á pice
da Vida da Com unidade Cristã.
0 prim eiro e o m ais im portante m andam ento da Igreja determ ina que
so m o s obrigado s a participar da Santa M issa aos do m ingo s e nas solenida-
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des de preceito. A Divina Liturgia, aos dom ingos, fundam enta e confirm a
toda a prática cristã: é por isso que tem o s a obrigação de participar da
Divina Liturgia nos dias de preceito, especialm ente no dom ingo, a m enos
que estejam os ju stificad o s por algum m otivo sério.
A o participarm os da Santa M issa, atestam os a nossa com unhão na fé
e na caridade; dam os testem unho da santidade de Deus e da nossa espe
rança na salvação e reconfortam o-nos m utuam ente, sob a ação do Espírito
Santo. Caso não seja possível a participação da Santa M issa aos dom ingos,
o Código de Direito Canônico faz algum as recom endações: "Se fo r impossí

vel a participação, na Celebração Eucarística, por falta de ministro sagrado
ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte
na liturgia da Palavra, se a houver na igreja paroquial ou noutro lugar
sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou consa
grem um tempo conveniente à oração pessoal, em fam ília ou em grupos de
famílias, conforme a oportunidade".
Na Eucaristia, realiza-se a plenitude de culto que os hom ens devem a
Deus, incom parável com q u alquer outra experiência religiosa. Uma
expressão particularm ente eficaz dessa plenitude verifica-se precisam ente
quando, no dom ingo, toda a com unidade congrega-se, em obediência à
voz do Ressuscitado. O Espírito Santo está presente, ininterruptam ente,
em cada dia da Igreja, irrom pendo, im previsível e generoso, com a riqueza
dos seus dons.
A liturgia não é som ente a continuação e atualização da obra salvífica
de Cristo, m as é tam bém a participação pessoal nossa em Jesu s Cristo. É a
nossa "incorporação" em Cristo, segundo as palavras de São Paulo. Com o
nos diz o apóstolo, é tarefa nossa "revestir-se do hom em novo, segundo o
m odelo de Cristo". A transform ação no hom em novo, a "incorporação" em
Cristo nós a realizam os em nossa vida através da fé, da vivência do Evange
lho, da prática da Palavra de Deus, m as so bretudo e em prim eiro lugar
realizam o-lo na liturgia. Porque na liturgia participam os em Cristo-pessoa,
no Cristo vivo, nos revestim os da sua graça. É claro que o "revestir-se em
Cristo" com porta um esforço vivencial de cada um , m as o nosso esforço, a
nossa prática de vida, sem a liturgia seria em vão. Podem os dizer que, até
um certo ponto, pela vivência pessoal da fé, da Palavra de Deus, pela práti
ca das virtudes, nós nos santificam os, m as na liturgia é o próprio Cristo
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Congregação Mariana
que nos santifica. A fonte de santificação está na liturgia: sem o recurso a
essa fonte, o nosso esforço pessoal de santificação, de "revestir-se de
Cristo", seria inútil.
Sugestão: D inâm ica do palito
1. Entregar um palito de churrasco para cada um e pedir para que
quebrem . Perguntar se foi fácil.
2. Entregar m ais um palito para cada catequizando.
3 . 0 coo rdenador fica com um pedaço de m adeira m ais longo e grosso
(pode ser um pedaço de cabo de vassoura, ou o que achar conveniente).
4. Pedir para que tod os observem os pedaços de m adeira separados.
5. Reunir tod os os palitos em torno do pedaço de m adeira maior,
fo rm ando um feixe.
6. Passar o feixe de m ão em m ão e pedir para que tentem quebrá-lo.
7. Q uestio nar e discutir: Q ual a diferença entre os gravetos separados
e os unidos? Por que os prim eiros quebraram e os segundo s não? (D iscutir
tam bém sobre o tem a indagado no início)
"O s palitos so zinhos são com o os cristãos que não participam da sua
com unidade: quebram -se com facilidade, ou seja, por q u alquer problem a
m ais sério tendem a aban d o n ar a fé. Dizem que rezam em casa e que isto
lhes basta. Porém , o encontro com JESU S RESSU SCITAD O (o pedaço de
m adeira m aior) se dá em com unidade. Q uando participam os ativam ente
das liturgias som os fortes porque estam os unidos entre nós e com Jesus.
O dom ingo é o dia do nosso encontro em com unidade com Jesus. Em casa
não nos encontram os com Cristo da m esm a m aneira, pois não podem os
nos unir aos que com ungam da m esm a fé que tem os. Por isso, tod os os
cristãos católicos devem participar da Divina Liturgia sem pre que possível"
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Покровитель на місяць
Святий Тарсикій
15 серпня
Святий

Тарсикій

—

це

рим ський хлопчик, що ж ив у другій
половині

III

сторіччя,

в

епоху

ж орсто ких переслід увань християн
за часів ім ператора В алеріана. Він
був служ ителем вівтаря, д опо м агав
свящ еникам

під

час

відправ

під пільних Святих Л ітургій , йом у
д оручали
Причастя

розносити
хво ри м

та

Святе

ув'язненим

християнам . І сам е виконую чи це
завд ання, він загинув як м ученик,
щ об не д ати осквернити Н айсвятіш і
Д ари.

Х лопц і-язичники

почали

вим агати, щоб він відд ав їм цю найцінніш у святиню , але Тарсикій
відм овився. Він впав ж ертвою поганчуків, що його закид али кам інням
і він загинув, м іцно притискаю чи Н айсвятіш і Д ари до грудей. Тарсикія
поховано в катаком бах святого Каліста у Римі.
Святий Тарсикій м ає бути приклад ом для всіх м іністрантів та всіх
християн особливо в наш і часи, коли сам е ім'я Ісуса Христа викликає
переслідування. Том у кожен хри сти ян и н -католи к м ає пам 'ятати про
його великий подвиг та лицарський вчинок.
Д ен ь спо м и ну — 15 серпня.
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Santo do mês
S. Tarcísio
15 de agosto
São Tarcísio é um m enino santo. Tarcísio viveu por volta do ano 260. Ele
é o padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerim oniários. Isso pelo fato de ele
ter sido acólito (coroinha), aquela pessoa que ajuda o sacerdote nas M issas
e prestava seus serviços na Igreja de Roma.
Perseguição
Durante a perseguição de Valeriano, im perador de Roma (253-260),
m uitos cristãos foram presos e m artirizados. Enquanto estavam na prisão
esperando a m orte, esses cristãos desejavam receber a Santa Eucaristia
para se fortalecerem com o Corpo de Cristo. M as era m uito difícil entrar nas
cadeias com a Santa Com unhão.
Um m enino cheio de coragem
O Papa Sisto II queria, m as não podia levar a Eucaristia aos presos antes
de serem m ortos. Então, com apenas 12 anos de idade, Tarcísio se ofereceu
para fazer este serviço. Ele dizia estar disposto a até m esm o dar a sua vida
para que as Hóstias Sagradas não caíssem nas m ãos dos pagãos. M as o
papa, olhando para ele, disse: "És jovem ainda, Tarcísio, e não sabes desem 
penhar esta santa m issão". Tarcísio retrucou: "Tanto melhor, porque de
mim ninguém desconfiará, podendo de tal m aneira me aproxim ar de
nossos irm ãos encarcerados. E tam bém sei guardar as Santas Hóstias e
nunca as entregarei aos pagãos." Diante de tal atitude o papa não teve
dúvida e entregou a ele uma caixa de prata com as Hóstias.
Perseguição
E Tarcísio foi cum prir sua m issão. Cam inhava firm e pelas ruas, quando
outros m eninos o cham aram para brincar, pois faltava um para com pletar a
brincadeira. Tarcísio se desculpou, dizendo estar com pressa. Um rapaz
pegou-o pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. Então, perceberam que
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ele segurava algo. Curiosos pergun
taram o que era. Não atendendo às
suas exigências, tentaram arrancar o
segredo de suas m ãos. Uma pessoa
que passava pelo local, vendo a
confusão, disse: "Ele leva o Deus dos
cristãos!" Então, os rapazes caíram
sobre o pobre m enino para lhe
arrancar à força as Santas Hóstias.
Força sobrenatural
Tarcísio

segurava

com

tanta

firm eza o tesouro, que força algum a
conseguiu arrancá-lo. Porém, eles
espancaram e m altrataram Tarcísio
sem

piedade.

Exausto

e

quase

m orto, segurava as Santas Hóstias
com força sobrenatural. Bateram nele e o apedrejaram . E, m esm o desm aia
do, já quase m orto, São Tarcísio não soltou o Corpo de Cristo de suas m ãos.
De repente, então, surgiu um soldado rom ano, que tam bém era um cristão
disfarçado, m as já era tarde dem ais. Tarcísio já estava quase m orto. Mas, aí,
m ovido pela força de Deus, o m enino soltou o Corpo de Cristo, entregou a
caixa de prata ao soldado e faleceu. Depois de morto, o soldado levou seu
corpo para as catacum bas, onde Tarcísio foi sepultado.
Veneração da vida, antes que deixar aos raivosos o Corpo de Cristo".
Sua festa é celebrada no dia 15 de agosto.
Ainda é possível ver inscrições e restos arqueológicos sobre São Tarcísio
nas fam osas catacum bas de São Calisto. As inscrições com provam a venera
ção a São Tarcísio. O Santo Papa Dam aso I fez uma inscrição em seu túm ulo,
que diz: "Enquanto um crim inoso grupo de fanáticos se atirava sobre Tarcí
sio que levava a Eucaristia, o jovem preferiu perder a vida.
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração
Para o Apostolado da Oração, a Eucaristia é fonte insubstituível da ação
missionária e evangelizadora da Igreja e na Igreja.
Com a Igreja e na Igreja, porque suas ocupações e
orientações são também as orientações e ocupa
ções do Apostolado da Oração. Isto se visualiza,
entre outras, pela acolhida das grandes intenções
mensais propostas pelo Papa e pelas Conferências
Episcopais. AO não é um simples movimento
dentro da Igreja, sem programa de ação e de
oração. Pelo contrário, o AO tem um programa
delineado durante muitos anos de sua existência e atividades. O centro do Apos
tolado é o Sagrado Coração de Jesus, símbolo do amor de Deus pela humanidade
e dessa devoção ao Sagrado Coração nascem todos os deveres dos membros do
movimento. São deveres assumidos por amor a Deus, sem alguma obrigatorieda
de jurídica, mas apenas um compromisso assumido pelos que querem tornar-se
praticantes e missionários do amor de Deus através principalmente da oração e
da oferta dos sacrifícios do dia a dia.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus se expressa na vivência da espiritua
lidade que lhe é própria, mediante as seguintes atividades: reza do terço em
louvor a Nossa Senhora, diariamente, missas aos domingos ou quando for possí
vel nas regiões onde a Missa acontece de vez em quando, oferecimento do dia
ao Sagrado Coração de Jesus, o que está expresso na oração do oferecimento na
intenção mensal do Santo Padre, reuniões mensais quando o grupo reza em
comunidade, ouve a explicação ou lê a intenção que vai ser lembrada diariamen
te durante o respectivo mês, adoração do SS. Sacramento em comunidade ou
particularmente quando possível, espírito missionário praticado pela oração e
sacrifícios nas diversas intenções da comunidade, da família, dos que se afastam
da Igreja, dos falecidos, etc.
"O fruto do nosso apostolado depende da oração. Se falamos de oração, não
se deve entender que seja preciso ocupar muitas horas em estar de joelhos e em
oração, mas que sejam feitos atos internos..." Maximiliano Maria Kolbe.
Senhor, reforma teu mundo, começando por mim. Sejam as minhas orações
e sacrifícios o primeiro passo da grande reforma do mundo.

-----------------------------------------
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Апостольство Молитви
Євхаристія і Апостольство Молитви
Для Апостольства Молитви, Євхаристія це
незаступне
джерело
місійної
і
євангелізаційної
діяльности в Церкві. З
Церквою і в Церкві, бо його дії й напрямні це
також дії і напрямні Апостольства Молитви.
Це видно, між іншим, зі загального
сприйняття молитви в місячних намірень
потверджених
святішим
Отцем
й
Єпископськими
Конференціями.
Апостольство Молитви це не лише будьякий
рух в Цекрві без програми дій і молінь.
Противно, Апостольство Молитви тримається
вже протягом багатьох літ свого існування
означеної лінії в його програмах. Центр
Апосотльства Молитви це Пресвяте Серце Христове, символ Божої любови
до людства й з цього набоженства до Хрстового Серця родяться всі зобов'
язання його членів. Апостольство Молитви живе й діє без якогось
юридичного зобов'язання, але лише як добровільний компроміс
сприйнятий тими, які бажають стати практикуючими місіонерами Божої
любови, головно молитви й щоденного пожертвування себе і всіх своїх
переживань.
Набожність до Христового Серця проявляється в питоменній духовості
цього церковного братства, включаючи наступні практики: щоденне
проказування вервиці в честь Матері Божої, Служба Божа в неділю або коли
можливо, в місцевостях де Служба Божа не служиться кожної неділі а лише
деколи, віддання себе Хистовому Серцю, що включене в молитву
пожертвування в загальному місячному наміренні Святішого Отця, місячні
збори під час яких пояснюється або читається місячне намірення і члени
моляться спільно, адорації НайсвятішихТайн спільне або партикулярне коли
можливо, дух місійний практикований молитвою в різних намірах кружка, за
родини, за тих, які віддалилися від Церкви, за покійних, і т.п.
Сила цього апостоляту лежить головно в молитві. Але коли говоримо
про молитву, це не означає, що будемо перебувати годинами наколішки на
молитві, але під час дня, праці, відпочинку часто відновлювати намір
жертвувати себе і своє Життя христовому Серцю.
Господи, відновляй твій світ починаючи від мене, нехай мої молитви й
жертви стануть першим кроком великої віднови світу.
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ESTATUTOS REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA
(APOSTOLADO DA ORAÇÃO)
Em maio de 2018 o Papa Francisco, ao
designar o diretor internacional da sua Rede
Mundial de Oração, o P. Frédéric Fornos SJ,
solicitou, na sua carta aos bispos, de 7 de julho
de 2016, "uma atualização dos Estatutos
tendo em conta o processo de recriação em
curso". Em junho de 2017, o Superior Geral da
Companhia de Jesus, P. Arturo Sosa SJ, acom
panhado pelo diretor internacional, P.
Frédéric Fornos SJ, entregou ao Santo Padre
uma primeira versão dos Estatutos do Apostolado da Oração como Rede Mundial
de Oração do Papa, o que inclui o MEJ - Movimento Eucarístico Juvenil. Após
vários meses de diálogo e trabalho com a Secretaria de Estado, o Procura
dor da Companhia de Jesus, P. Benoit Malvaux SJ, com o apoio do diretor interna
cional - já citado - e do assistente internacional da Rede Mundial de Oração
do Papa, P. Luis Ramirez SJ, entregou uma nova versão, a 14 de março de 2018.
Mons. Ângelo Becciu, substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado
do Vaticano, na sua carta N. 400.627, de 10 de abril de 2018, declarou: "O Santo
Padre, a 27 de março de 2018, constituiu a Rede Mundial de Oração do Papa
(Apostolado da Oração) como obra pontifícia, com sede legal no Estado da
Cidade do Vaticano, e aprovou os novos Estatutos".

7 CONSELHOS PARA NÃO PERDER A SANTIDADE DA
PRIMEIRA COMUNHNÃO
Meu filho está se preparando para a primeira comunhão. Para mim será
grande honra ajudar essa criança a preparar-se dignamente para receber pela
primeira vez o Cristo Eucarístico. Sinto que meu filho nessas últimas semanas
espera ansiosamente por este momento quando pela primeira vez vai receber a
Santíssima Eucaristia, mas durante este tempo ouvi algumas vezes que ele espera
comprar alguns brinquedos, pelo dinheiro que vai receber de presente. No ano
passado ele contemplava como seu irmão mais velho abria os pacotes e envelo
pes com presentes, e hoje veio a sua hora. Como ajudar essa criança de sete anos
a concentrar-se mais em Jesus que em presentes? Eis alguns conselhos aos pais
com esperança de os ajudar nessa missão para com seus filhos.
1. Mostre o teu exemplo - Se você esta concentrado/а/ no vestido, roupas,
----------------------------------------------------
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penteado ou bolo da festa, então tua criança também vai seguir o teu exemplo e
vai preocupar-se com essas coisas. Você deve ser exemplo para tua criança.
Pense em preparar para esse momento o entendimento e a alma da criança. Não
se preocupe demais com a festa, almoço e não emprega todas tuas forças para
esses problemas "mundiais". Teus hóspedes não esperam ver a tua casa numa
ordem impecável. Eles ficarão contentes em saber que você empregou bastante
trabalho para preparar-se para esse mistério ao invez de ver tua casa impecável
nesse grade dia. Empregue teu tempo mais para concentrar-se nesse Santo
Mistério do que de se preocupar com a tua casa e renove o teu desejo que esse
mistério seja dignamente recebido e vivido por você e pelo teu filho.
Algumas semanas antes da Primeira Comunhão leia e pense no 64
5 capítulo do
evangelho de São João durante tuas orações, onde São João fala sobre a Eucaristia.
2. Compartilhe as historias. Nas reuniões com a família falem sobre a Euca
ristia. Nas conversas poderão lembrar a vossa Primeira comunhão ou algum
momento importante quando vocês algum dia receberam a Comunhão. Contem
histórias sobre a primeira comunhão ou a comunhão em geral dos santos. Na
nossa família gostam da história de S. Antônio e o burro (descrentes desrespeita
ram a santa Hóstia e a atiraram no chão e burro que passava ajoelhou-se diante
dela) e sobre Santa Clara, que mostrou a santa Hóstia e com isso afugentou o
ataque dos inimigos sarracenos. Também pode ser útil para as crianças lembrar
algo do Antigo Testamento que pode ajudar a compreender melhor por que Jesus
doa-se a nós sob aparência do pão e do vinho.
3. Insista na Presença Real de Cristo na Eucaristia. Para todos é difícil com
preender que a eucaristia realmente é o corpo e sangue de Cristo, alma e divinda
de de Jesus. Um mistério incompreensível que se aceita com fé. Se nos conscientizássemos da grandeza desse mistério, nada podería afastar-nos de receber a
eucaristia com frequência. Ensine e Incentive tua criança em crescer na fé rezan
do: "Senhor, eu creio. Aumentai a minha fé". Sempre podemos crescer no nosso
respeito e admiração do mistério da Eucaristia.
4. Reserve tempo para oração. Antes da Primeira Eucaristia da tua criança
reserve mais tempo para oração. Pode-se escolher alguma novena ou adorar
espiritualmente a Santíssima Eucaristia. Seria ótimo fazer isso com toda a familia.
Também, não exagerar com as crianças na igreja obrigando as de ficar na igreja
em silêncio. Realmente, é grande conquista dos pais conseguir permanecer com
crianças de 1 a 10 anos pelo menos por 15 minutos em silêncio, adorando o
Santíssimo. Diante do Santíssimo pode-se cochichar nos ouvidos da criança as
palavras de Madre Tereza: "Quando você contempla o crucifixo, você vai compre
ender sempre mais como Jesus te amou. E ela te ama agora. Quando a criança
ver; você concentrado adorando, ela vai compreender como é importante
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adorar Jesus Eucarístico e crescer no Seu amor.
5. Se confesse. É uma ótima ocasião aproveitar da oportunidade da primeira
comunhão do filho você lembrar-se do dia da tua primeira comunhão e receber
com frequência a Eucaristia que a criança veja o que vai ajudá-la a crescer espiri
tualmente. Na nossa família há o costume de ir para tomar sorvete ou algum
petisco depois da confissão, para lembrar a doçura da misericórdia de Deus.
6. Escolha o presente com razão e fé. Ao escolher o presente para tua crian
ça, procure algo que lembre esse dia de uma maneira especial. Tente encontrar
algo que ajude a criança crescer na fé. Algumas sugestões: Bíblia para cirançs,
Catecismo para criança, terço, crucifixo, livro de orações, livro de historias de
santos ou algo semelhante.
Quando oferecem para criança presentes em dinheiro, dê algumas suges
tões, como oferecer um pouco para uma criança pobre, comprar para si algo útil.
Nós, na nossa casa, permitimos a nossas criança de empregar uma parte para
diversões ou comprar algo especial. Além disso, 10% eles oferecem para obras de
caridade. Eles escolhem sozinhos para quem oferecer. As crianças gostam de
saber que eles podem ajudar alguém com seu dinheiro. O restante eles reservam
para suas economias para usar depois para atividades da escola ou da catequese
com o fim de aprofundar a sua fé. Não permitimos as crianças usar o dinheiro
antes de escrever cartão de agradecimento para os benfeitores.
7. Recebam com frequência a Sta. Comunhão. Se não querem que a primei
ra comunhão da tua criança seja única na vida, levem-na com frequência para
igreja e para comunhão. As graças que fluem desse sacramento são maravilho
sas. Aproximem-se da mesa eucarística todas vezes quando há oportunidade e
levem sua criança com vocês.
Que esse dia renove a tua consciência da beleza desse dom, que Cristo
nos oferece. Deus abençoe você e tua família, com a qual você participa desse
mistério. Durante a liturgia observe como tuas crianças reagem a tudo o que
acontece. As crianças compreendem a eucaristia à sua maneira infantil. Renove
em si a fé, respeito e ardor pela eucaristia.
Oração antes da Comunhão: Jesus, tu nos amaste com teu infinito amor e
nos deixaste o precioso dom da Eucaristia. Dê-nos zelo e ardor na missão de
divulgar a tua glória. Acompanhe com a tua graça a (Nome da criança) para que
ele se prepare dignamente para receber o teu corpo e teu sangue. Sagrado Cora
ção de Jesus, proteja esta criança de todo o mal, fortaleça a sua fé, aumente o seu
amor e ajude-a de praticar as virtudes para que seja digno de receber-Te. Amém.
São João batista, precursor do Salvador, prepare o caminho para Jesus na
alma de (nome)...
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50 anos como zelador do Apostolado da Oração.
No domingo, 27 de maio
de 2018 aconteceu na comu
nidade

de

São

Pedro

-

Prudentópolis a comemora
ção dos 50 anos de serviços
prestados ao Apostolado de
Oração dos senhores da igreja
São Pedro pelo Senhor João
Kolitski e pelos seus 79 anos
de

idade

completados

na

sexta, dia 25. A festividade
teve inicio com a Divina
Liturgia às 9 horas da manhã,
a qual foi celebrada pelo Pe. Inácio Malinoski,OSBM e cantada pelo Grupo
de Jovens Marianos da Paróquia São Josafat. Após a Santa Missa, o padre,
a família e o grupo de jovens se deslocaram até a residência de Sr. João
onde foi servido um almoço surpresa para o mesmo. Após o almoço os
jovens juntamente como o Diácono Estefano Wonsik, OSBM cantaram
canções do livro “Українські Народні П іс т ” , alegrando o ambiente e o Sr.
João.
Que o Sagrado Coração de Jesus derrame graças na vida do Sr. João
pelo incansável e dedicado trabalho pela igreja. Нехай Бог щедро
благословить, а Пречиста Діва покриває своїм святим омофором!
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f Luiz Longato Sobrinho
* Nasceu 20-06-1943

t Faleceu 11-04-2014

Filho de José Longato e Catarina Atamantiuk Longato, nascido em Rio
do Couro em Irati, ainda jovem mudou-se com seus pais para Linha Ronda,
Prudentópolis. Casou-se com Myra Koupak viveram 49 anos juntos. Nesta
união tiveram 5 filhos, Márcio e Jorge já falecidos e 3 filhas, Clarice, Terezinha e Alice, tiveram 5 netos e duas netas. Luiz era devoto de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro e rezava todo dia 23 de cada mês o rosário
permanente era dizimista e sempre participava das celebrações na sua
comunidade. Sempre foi um homem de oração, gostava de visitas e era
querido por todos, também gostava muito das crianças. Luiz adoeceu rapi
damente sendo hospitalizado em Prudentópolis e recebeu unção dos enfer
mos pelo padre José Novossad. Por complicações foi transferido para Gua
rapuava e faleceu após a cirurgia. Foi velado em sua residência na comuni
dade de Despraiado, a Missa de corpo presente e seu sepultamento foi reali
zado na comunidade São Basílio Magno em Bracatinga. Agradecemos aos
padres Teófilo Michalichen e José Novossad, aos parentes amigos e
vizinhos que se fizeram presentes em seu funeral. Que Deus o tenha no céu
porque nós sempre teremos vivo em nossos corações. Saudades eternas dos
familiares e amigos

f Myra Koupak Longato
* Nasceu 15-01-1936

t Faleceu 03-06-2017

Filha de Jorge Koupak e Amélia Horodenski Koupak, nasceu em Des
praiado Prudentópolis, casou-se com Luiz Longato e residiram na mesma
comunidade desta união tiveram cinco filhos 5 filhos, Márcio e Jorge já
falecidos e 3 filhas, Clarice, Terezinha e Alice todos casados, tiveram 5
netos e duas netas. Myra buscou sempre formar seus filhos e netos na fé
católica, quando jovem participava do grupo dos marianos de Bracatinga.
Após casada participava do grupo do Apostolado de Oração em Despraia-
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do, rezava todo dia 23 de cada mês o rosário permanente, era devota do
Sagrado Coração de Jesus, do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida
e Irmã Anatólia. Nossa mãe estava 3 meses acamada e aos 80 anos de idade
descansou e foi para junto de Deus. Agradecemos ao Apostolado de Oração
que vinham rezar em sua casa, a ministra Adélia Tomé que levava a comu
nhão todos os domingos. Aos padres Valdomiro Pastuch, Teófilo Michalichen e Teófilo Melech, visitaram todas as primeiras sextas-feiras do mês,
com a eucaristia ao padre Ivo que celebrou a missa de corpo presente e o
seu sepultamento.
Também agradecemos às Irmãs do Hospital Sagrado Coração de Jesus,
aos amigos, parentes e vizinhos que visitaram e se fizeram presentes em seu
funeral.

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim, ainda que morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais
morrerá”.
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