
Редакційне
Місяць Вервиці -  чому молитися на вервиці

1. Молитва Біблійна: Отче наш це молитва, яку навчив Ісус. 
Богородице Діво, це привіт Ангела небесного для Марії. (Lc 1,28. 42). 
Молимося в злуці з ангелами.

2. Скорочене Євангеліє: На вервиці повторяємо слова Євангелії. 
Повторяємо з ангелом привіт з неба для Марії, зд ійсню ємо пророцтво 
Марії, що ї ї  будуть прославляти всі народи (Лк 1,48). Благословенна 
м іж  ж інками.

3. Центром молитви на Вервиці сам Христос. Вітаючи Марію  
ангельським привітом, вдивляємося душ евними очима в 
найголовніш і таїнства життя Ісуса: Воплочення, народження, діточіть 

з М арією  й Йосифом, под ії прилюдного життя Ісуса, страждання і 
смерть, воскресіння, прослава Ісуса й Марії. Роздумуємо про таїнства 
нашого спасіння.

C O M U N IC AD O !

Caro(a) assinante da revista “ M ission ário” !
No ano  p assad o  in ic iam os a s renovações d as assinaturas. 

Mas, devido à vários problem as, a inda não co n se g u im o s finalizar 
(efetivamente) as renovações.

No entanto, a partir da próxim a ed ição  já efetivarem os a 
m udança.

Portanto, esta é a última ed ição  da Revista M issionário  que foi 
enviada com  o s  d ad o s do “cadastro  antigo” . A  partir da próxim a  
ed ição  será  enviado no cadastro  atualizado.

C a s o  tenha feito a renovação e, por algum  m otivo venha a não  
receber m ais a Revista, ou tenha algum  outro problem a, por favor 
nos com uniquem  para que p o ssa m o s resolver. N o sso s  contatos:

• (42) 3446-1396 (telefone fixo e whatsapp)
• E-mail: g raficaprudentopolis@ gm ail.com
• Carta: G ráfica  Prudentópolis  

Rua C ân d id o  de Abreu , 1579 
84400-000 P rudentópolis — P R
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Редакційне
4. Молитва цілої Церкви. Це не молитва індивідуальна, молимося 

в злуці з цілою Церквою, бо в цілій Церкві нарід повторяє слова цієї 
молитви. На вервиці отворяємо наше серце для Бога і просимо, щоб 
було Боже Царство в нас, в родинах, спільнотах, в ц ілому світі.

Коли ти змучений, відчуваєш знеохоту, не можеш спати, шукай 
лікарства в цій молитві яка успокоює і приносить чудові наслідки з 
неба для нас. Вервиця приносить нам мир і спокій, є джерелом Божих 
ласк так для нас як для цілого світу.

Ave Morla О. Т. 3.
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Editorial
Por que rezar o terço?

1. É uma Oração Bíblica:
O Pai-Nosso é a oração que Jesus nos 

ensinou.
A Ave-Maria, é a saudação do céu a 

Maria que lemos no Evangelho àquela que 
seria escolhida para ser a Mãe de Deus (Lc 
1,28. 42).

2 .0  Terço repete as palavras do Evan
gelho. Quando o rezamos, realizamos a 
profecia de Maria no Magnificat: "Todas as gerações me chamarão de 
bendita" (Lc 1,48). "Bendita sois vós entre as mulheres".

3. Cristo está no Centro do Terço (Rosário):
É muito importante prestar atenção nas palavras que pronunciamos, 

em cada Ave-Maria, para não simplesmente repetir palavras, mas saudar 
Maria. E sobretudo é fundamental prestar atenção à contemplação dos 
m istérios da vida de Cristo, que nasce, cresce e anuncia o Reino de Deus, 
realiza a vontade do Pai, sofre a Paixão, e vence a morte com a Ressurrei
ção, e agora vive no nosso meio. Assim rezando com o coração, meditando 
o terço, meditamos os m istérios da nossa Salvação.

4. Rezar com a Igreja:
O Terço é uma oração de toda a Igreja. Não é oração individualista. O 

terço faz a gente se sentir Igreja. Devemos rezar pela Igreja, e em unidade 
com toda a Igreja.

O Terço como meio para abrirmos o nosso coração a Deus, e para 
ajudar no cumprim ento de seus planos, em nossas vidas, no mundo nas 
famílias.

Se você vive cansado, está com insônia, se procura auxílio de calman
tes, tente rezar o Terço (Rosário). Ele produz um efeito maravilhoso, é 
fonte de bênçãos e de graças para quem reza e para o mundo.
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Intenção pela Evangelização
A missão dos consagrados
Para que os consagrados e as consagradas reavivem o seu fervor 

missionário e estejam presentes entre os pobres, os marginalizados e 
aqueles que não têm voz.

Havia antigamente na Igreja a ideia de que a vida consagrada tem por 
finalidade só a salvação eterna dos consagrados. As pessoas abandona
vam a vida no mundo e abraçavam a vida severa nos desertos e mais tarde 
nos mosteiros para com sacrifícios e renúncias garantir a vida eterna para 
si. A  idéia generalizada era que no mundo a salvação é difícil e por isso 
precisava fazer sacrifícios e renúncias à maneira de atletas espirituais em 
troca da vida eterna. Mas hoje a Igreja vê de outra maneira a vida dos 
consagrados. Disse Jesus Cristo aos seus seguidores: "O que fizerdes a um 
desses meus pequeninos, a mim o fareis". Estas palavras podem ser inter
pretadas da seguinte maneira: se quisermos fazer um bem e gradar a 
Deus, precisamos fazê-lo não tanto diretamente a Deus que não tem 
necessidade de nada da nossa parte, mas aos homens que necessitam 
tantas coisas e precisam de solidariedade e da nossa ajuda. Neste sentido, 
a vida dos consagrados deixou de ser uma vida fechada e centrada nos
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Intenção pela Evangelização
consagrados mesmo, mas deve servir ao próximo. Hoje, optar pela vida 
consagrada não é apenas centrar-se numa luta pessoal para alcançar o 
céu, mas, ao lado disso deve ser uma dedicação e luta em benefício do 
próximo. Consagrando-se a Deus as pessoas consagram-se para servir aos 
filhos de Deus. A  intenção deste mês convida os membros do Aposto lado 
da Oração que rezem e ofereçam sacrifícios na intenção de todos os consa
grados para que cultivem e sempre vão reavivando o espírito m issionário 
e estejam solidários com os pobres, marginalizados e todos os que não 
têm  voz nem privilégios dentro da sociedade. Esta é a finalidade dos que 
escolhem seguir Cristo que veio não para ser servido, mas para servir. 
Renunciar os bens da vida em si não tem  muito sentido, mas renunciar 
para oferecer e oferecer-se aos outros é um convite do Evangelho.

Sabemos que existem m ilhões de pessoas no mundo que vivem na 
pobreza extrema, falta de compreensão e privados de muitos de seus direi
tos fundamentais e ainda explorados pelos poderosos. Neste sentido, Cristo 
pediu aos seus discípulos e pede hoje aos consagrados que sejam a luz do 
mundo e sal da terra. Há m ilhões de filhos e filhas de Deus que vivem uma 
vida desumana, falta de compreensão da parte da sociedade mais privile
giada e a eles que os consagrados e as consagradas devem oferecer o seu 
apoio e serviço, conforme o carisma de cada congregação. Não se trata de 
um apoio financeiro mas, conforme o carisma de cada sociedade de vida 
consagrada um apoio intelectual, espiritual e humanitário.

Rezemos neste mês de outubro para que os consagrados e as consa
gradas não se fechem só em seus interesses pessoais ou grupais, mas 
abram o seu coração para os que não têm apoio da sociedade e sentem 
falta de fraternidade. Pede a intenção que esse espírito m issionário e de 
solidariedade seja sempre renovado e reforçado nas Congregações e em 
todas as sociedades de vida consagrada. Nisso consistiría a m elhor atuali
zação e renovação dos estatutos dessas comunidades: consagrar-se para 
servir ao próximo.

Pe, Tarcísio Zaluski, OSBM
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Намірення за Євангелізацію
Місія посвячених осіб
Щоб посвячені чоловіки й жінки відновлювали свій місійний 

запал і були присутні між убогими, маргіналізованими які 
позбавлені прав.

Переконання, що життя посвячених осіб має на меті спасення 
само ї посвяченої особи, було колись. Люди втікали від світа, йшли на 
пустиню, вступали до монастирів, щоб старатися про своє власне 
спасіння, бо були то ї думки, що спастися серед світу це нелегка справа 
а треба бути атлетом, змагатися, щоб осягнути вічне щасливе життя. 
Але нині на справу Церква дивиться зовсім  інакше. Люди посвячують 
своє життя не так задля себе, але задля інших. Згідно зі словами 
Євангелії, "Щ о зробите одному з цих мо їх найменшх, мен і зробите", 
можна би в інакший спосіб висловити: коли хочете щось доброго 
зробити для Бога треба це зробити для ближніх. Бог нічого не 
потребує, він вседосконалий і все має для свого щастя й тому не так 
повинні ми робити щось добре для Бога, але для ближніх і це буде 
рахуватися як зроблене для Бога. Посвячуючи життя для Бога, ніяк не 
мож емо думати про те, щоб його не посвятити для ближніх. Звідси, 
нинішнє поняття посвяченого життя не може залишити на боці людей, 
ближніх. Згідно з Євангелією, було би це неправильно нині думати, що 
посвячені особи це ті які лише думають про себе й про своє вічне
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Намірення за Євангелізацію
щастя. Вони посвячуючи себе для Божих справ, тим самим 
посвячуються на м ісію  м іж  людьми. Цьогомісячне намірення 
Апостольства Молитви добре висловлює ідею яка ціль Богові посвяченого 
життя: В м ісійним запалом стати знаком надії для інших, а в особливий 
спосіб для убогих, маргіналізованих які позбавлені прав у світі м іж  
людьми. Для всіх повинно бути посвячене і до всіх звернене посвячене 
життя, але в особливіший спосіб для тих, які найбільше потребують 
помочі, заохоти, вирозуміння, співчуття, тобто ті, які в суспільстві 
позбалені голосу, маргіналізовані, яких права потоптані. В тому значенні 
Богові посвячені чоловіки й жінки це ті, які відрікаючися своїх прав через 
посвяту, стараються провадити життя звернене до ближніх.

Знаємо, що нині маргіналізованих, опущених у світі є м ільйони, 
якими світ погорджує а часто й їх використовує для своїх справ, щоб 
так вивищити себе й надуживати все те чого мають і забагато, а чого 
недостає іншим, убогим. Якраз в тому значенне життя богопосвячених 
осіб у світі воно важливе, як про це говорить Ісус, воно має бути 
світлом і сіллю у світі. Справді всі потребують світла, але найбільше 
його потребують ті, що живуть в темряві. А  всі убогі, опущені 
маргіналізовані, вони живуть в темряві земських недостач і браку 
вирозуміння зі сторони суспільства, чого повинні їм  надавати 
посвячені особи будучи знаком над ії для всіх а головно для убогих.

Молімся в цьому м ісяці в тому намірі, щоб посвячені особи були 
м ісійними, щоб не жили для себе, а в своїй посвяті не були звернені 
тільки до себе, ані тільки до вищих клас суспільства, але в 
особливіший спосіб до тих, які найбільше потребують підтримки, 
світла надії, тепла вирозуміння і братерства. А  ще до того, щоб були 
справжнім світлом для світу і сво їм  м іс ійним  духом виходили поза 
власні інтереси і вигоди, а віддавалися щиро й жертвенно для убогих і 
потребуючих для підвищення їхнього добра матеріяльного, 
інтелектуального й духовного.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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1. Tema: Liturgia da Palavra.

2. Motivação:
Mesa coberta com toalha branca, Bíblia, vela e flores. Encenar a passagem 

bíblica "Os discípulos de Emaús", com o objetivo de demonstrar que o texto 
"Palavra", descreve uma experiência onde Jesus se revelou.

3. Texto Bíblico: Lucas 24, 27 - 31.

4. Desenvolvimento:
Liturgia da palavra é o nome dado ao momento da celebração litúrgica na 

igreja em que se proclama, escuta e reflete a Palavra de Deus, através da leitura 
de versículos da Bíblia. Considera-se que a proclamação e escuta da Palavra é 
parte essencial da celebração litúrgica, a proclamação da Palavra é um dos 
elementos litúrgicos em que Cristo está presente na liturgia.

A Sagrada Escritura contém de forma viva a Palavra de Deus. Entende-se a 
Liturgia da Palavra não como recordação da pregação de Cristo, mas como 
Palavra Viva que Cristo continua a anunciar e que não é apenas lida, mas acolhida 
como alimento. É Ele próprio que se dirige a toda comunidade e a cada um em 
particular (Cat. Cristo Nossa Páscoa, 357).

Os livros do Antigo Testamento (AT) e do Novo Testamento (NT) são reconhe
cidos pela Igreja como verdadeiros e inspirados por Deus, dando ênfase a centra- 
lidade dos Evangelhos, por relatarem a vida de Cristo. Tal compreensão é neces
sária para se chegar a uma correta interpretação do texto, mas pedindo sempre 
o auxílio do Espírito Santo para que ilumine o seu entendimento.

No início do cristianismo desde as primeiras celebrações se reconhecia a 
importância da Palavra, quando se reuniam para a Eucaristia, também faziam a 
leitura da Sagrada Escritura e em seguida a comentavam. Características que 
foram mantidas no desenvolver da história da Liturgia.

A Divina Liturgia é composta de dois grandes momentos: Liturgia da Palavra 
(Leitura da Sagrada Escritura) e Liturgia Eucarística (Consagração do Pão e do 
Vinho) É importante acostumarmos a nos referir à Missa como Divina Liturgia de 
acordo com o nosso Rito; CIC, 1346.

A homilia é uma parte da liturgia indispensável para nutrir a vida cristã. 
Convém que seja uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escri
tura ou de outro texto do Ordinário ou do Próprio da Missa do dia, levando em 
conta tanto o mistério celebrado, como as necessidades particulares dos ouvintes.

A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a medita
ção, pelas quais, sob a ação do Espírito Santo, se acolhe no coração a Palavra de 
Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de silêncio

MEJ
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sejam observados, por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra, 
após a primeira e a segunda leitura, como também após o término da homilia, "a 
atenção e a atitude de escuta devem ser semelhantes na leitura da epístola e do 
Evangelho. É principalmente em relação à atenção a leitura da epístola que nossas 
comunidades deixam a desejar. Observa-se que em alguns lugares a leitura da 
epístola é todo um momento de 'descanso' e distração (Soter Schiller, p. 102)".

No nosso Rito, Greco-Católico Ucraniano, a "Liturgia da Palavra começa no 
início da Divina Liturgia, com a aclamação 'Bendito seja o reino...' 
('Благословенне Царство') e se conclui com a 'ektenia' após a leitura do Evange
lho (chamada 'ektenia tripla', 'потрійна єктенія'). Recebe o nome de 'Liturgia da 
Palavra' porque tudo se centra na leitura da Palavra de Deus". O outro momento 
é a Liturgia Eucarística.

A Liturgia da Palavra compõem-se das leituras do "Apóstolo" (Atos dos Após
tolos e cartas do NT), e o Evangelho (os quatro evangelistas), as passagens 
mudam conforme o calendário litúrgico e o momento celebrado e é a parte 
central desta primeira parte da celebração Eucarística. Durante a "leitura do 
apóstolo" os fiéis permanecem sentados, já durante a proclamação do Evangelho 
todos ficam em pé. Devemos ter em nossa memória que a leitura do Evangelho 
traz a Boa Notícia que Jesus veio anunciar. O padre ao falar a homilia aponta os 
caminhos a serem seguidos, ajuda a iluminar a Palavra na vida, ela "é viva e 
eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes; ela penetra até 
o ponto onde a alma e o espírito se encontra, e até onde as juntas e medulas se 
tocam, ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos" (Hb 4,12).

Precisamos dar mais valor a Divina Liturgia como um todo, visto que, muitos 
acabam se atrasando para seu início propositalmente, julgando erradamente que 
só a Comunhão é mais importante na Divina Liturgia. Toda ela é importante. Nela 
toda está presente o Mistério. Devemos carregar em nossa memória e em nosso 
coração que Cristo se faz presente na Eucaristia, no padre, e na Palavra de Deus. 
Assim sendo, não devemos buscar meios de viver o mínimo do que Deus sonha 
para nós. Somos seus filhos e a nós são proporcionado os bens já aqui na terra, 
porque Cristo se fez presente. Não deixemos esses bens preciosos distantes da 
nossa vida, distantes da nossa família.

5. Reflexão:
Conversar em grupo sobre como tem sido a vivência da Palavra de Deus na 

comunidade igreja e na família.
O silêncio favorece a meditação por isso toda pressa na celebração que 

impeça uma contemplação ativa do mistério deve ser evitada, é precisamente aí 
no recolhimento do coração que pela ação do Espírito Santo se acolhe a palavra 
como a semente que caiu em terra boa (Cf Mt 13, 23).

MEJ

9



6. Compromisso:
Buscar absorver mais na Divina Liturgia os momentos celebrados, as orações 

de petição (ektenia) fazendo com que nesta oração o coração e a mente se envol
vam e participem provocando mudanças em nossas atitudes diárias.

7. Canto: Бібліа є Слово ou É como a chuva que lava

8. Dinâmica:
COISAS DA VIDA, COISAS DA BÍBLIA.
1. O organizador deverá escolher previamente um texto bíblico com o qual 

queira trabalhar em grupo. Ех.: a parábola do semeador.

2. Colocar no centro do grupo, no chão, os elementos mais presentes do 
texto, sem, no entanto revelá-lo. No caso do exemplo dado, poderiamos colocar 
no chão:

• Galhos de árvores;
• Espinhos;
• Terra boa;
• Pedras;
• Sementes;
• Foto ou desenho de uma ave;

3. Pedir aos participantes que digam o que sentem a respeito daqueles 
objetos, que falem sobre eles em sua vida (sem revelar o texto bíblico).

4. Lê-se então o texto selecionado e comentam-se as opiniões de todos.
MATERIAL A SER USADO
• Texto bíblico;
• Galhos de árvore;
• Espinhos;
• Terra boa;
• Pedras;
• Sementes;
• Foto ou desenho de um pássaro.

Obs.: Pode-se variar essa dinâmica utilizando-se os elementos simbólicos no 
batismo: vela, veste branca, óleo, agua, sal.

Lição: Um texto bíblico, para ser estudado, deve ter, a seu lado, a realidade 
do leitor.

MEJ
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Nós cremos nas promessas de um Coração 
que nos ama

Congregação Mariana

1. Acolhida
Um cartaz com a imagem do Coração de 

Jesus e a frase:
"Você acredita em Jesus? Ele deixou 

promessas para todos nós!"
Cantar a música: Meu coração é para ti,

Senhor.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Doze cartazes pequenos cada um 

com uma promessa do
Sagrado Coração de Jesus, caneta, tiras de 

papel e alfinetes.

3. Objetivo do Encontro
- Tornar conhecidas as doze promessas do Coração de Jesus;
- Incentivar a vivência das promessas.

4. Oração inicial
Jesus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Faz que o nosso coração seja 

parecido com o teu coração.
Oferecimento ao Sagrado Coração de Jesus
Ó, Sagrado Coração de Jesus! Em união com a intenção com o qual Vós aqui 

na terra, glorificastes ao Pai e agora diariamente Vos entregas na Sagrada Eucaris
tia, ofereço-Vos por meio do Coração Imaculado de Maria, as orações, obras, 
palavras, pensamentos e resistência nos sofrimentos deste dia como reparação 
por todas as ofensas e injustiças causadas a Vós.

Eu Vo-los ofereço de modo particular, pela Sua Santidade o Papa Francisco, 
pela Igreja, pela conversão dos pecadores e por todas as intenções pelas quais o 
Vosso Divino coração esta continuamente intercedendo e sacrificando-se em 
nossos altares.

Sagrados Corações de Jesus e Maria, auxiliai a Santa Igreja, a Ucrânia, o Brasil 
e as famílias.
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5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Jo 14,13: Tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, eu o farei.
7. Aprofundamento do tema
Jesus quis nos mostrar seu coração e nos ajudar a viver melhor. Apareceu à 

Irmã Margarida Maria de Alacoque, que vivia na França, no convento das Irmãs 
da Visitação, na cidade de Paray-le-Monial e deixou com ela suas promessas. 
Quando conhecermos bem, seguirmos o que Jesus nos pede nessas Promessas e 
divulgarmos a devoção ao Coração de Jesus seremos melhores e ajudaremos o 
mundo a ser melhor.

Conheça agora as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa 
Margarida Maria Alacoque:

І3 Promessa: "A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar 
exposta e venerada a imagem de Meu Sagrado Coração";

23 Promessa: "Eu darei aos devotos de Meu Coração todas as graças neces
sárias a seu estado";

33 Promessa: "Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias";
43 Promessa: "Eu os consolarei em todas as suas aflições";
53 Promessa: "Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da 

morte";
6a Promessa: "Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e 

empreendimentos";
73 Promessa: "Os pecadores encontrarão, em meu Coração, fonte inesgotá

vel de misericórdia";
83 Promessa: "As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa 

devoção";
93 Promessa: "As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta 

perfeição";
103 Promessa: "Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa 

devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos";
113 Promessa: "As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome 

inscrito para sempre no Meu Coração";
123 Promessa: "A todos os que comunguem, nas primeiras sextas-feiras de 

nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna".

Congregação Mariana

12



História -  Margarida Maria Alacoque

Margarida nasceu no dia 22 de Agosto de 1647 em Verosvres, na Borgonha 
(França). Seu pai, Cláudio de Alacoque, juiz e tabelião, morreu quando Margarida 
ainda era muito jovem. Após a morte do pai, foi morar com o tio, Toussant. Ela e 
a mãe, Felizberta de Alacoque sofreram com essa mudança. Margarida conheceu 
então a humilhação da necessidade, vivendo ao capricho de parentes pouco 
generosos e nada propensos a consentir que ela realizasse o seu desejo de 
fechar-se no convento.

Pintura com a Beata Maria do Divino Coração e Santa Margarida Maria de 
Alacoque em adoração ao Sagrado Coração de Jesus.

Recebeu a comunhão aos nove anos e aos 22, a confirmação, para a qual 
quis preparar-se com confissão geral. (Ficou quinze dias preparando-se, escre
vendo num caderninho a grande lista de seus pecados e faltas, para ler depois ao 
confessor).

Na festividade de São João Evangelista de 1673, uma moça de vinte e cinco 
anos, irmã Margarida Maria, recolhida em oração diante do Santíssimo Sacra
mento, teve o singular privilégio da primeira manifestação visível de Jesus, que se 
repetiría por outros dois anos, toda primeira sexta-feira do mês.

Em 1675, durante a oitava do Corpo de Deus, Jesus manifestou-se-lhe com o 
peito aberto e, apontando com o dedo seu coração, exclamou: "Eis o Coração que 
tem amado tanto aos homens a ponto de nada poupar até exaurir-se e consumir
-se para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo senão 
ingratidão da maior parte deles".

Margarida já fazia um ano que vestira o hábito religioso das monjas da 
Ordem da Visitação de Santa Maria em Paray-le-Monial. No último período de 
sua vida, foi nomeada mestra das noviças. Teve a consolação de ver propagar-se 
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e viu os próprios opositores de outrora 
transformarem-se.

Leão XIII, em 1889, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus e o 
Papa Pio XII, meio século depois, em suas Encíclicas, recomendou esta devoção 
que nos leva ao encontro do Coração Eucarístico de Jesus. Ainda antes, em 1856, 
o Papa Pio IX já prescrevia a festa, que já era uma tradição franciscana, para toda 
a Igreja.

Faleceu em 17 de Outubro de 1690, aos 43 anos de idade. Foi canonizada 
pelo Papa Bento XV em 1920, mas a data da sua festa foi antecipada por um dia 
para não coincidir com a de Santo Inácio de Antioquia.

Congregação Mariana

13



8. Dinâmica -  Separando os frutos bons dos maus
Doze adolescentes ficarão com os cartazes das Promessas nas costas e dois a 

dois, um em frente ao outro, cada dupla procurará ler o que está escrito nas 
costas do colega. Ganha a brincadeira quem no tempo marcado conseguir ler 
toda a promessa do colega de dupla.

Em círculo cada dupla, ou trio, ou grupo de quatro (dependendo do número 
de participantes) ficará com o cartaz com uma promessa do coração de Jesus e 
um adolescente de cada grupo lerá essa promessa.

Refletir:
Jesus nos promete proteção para a casa em que estiver a imagem de seu 

Sagrado Coração. Vendo diariamente em nossas casas essa imagem certamente 
procuraremos imitar Jesus que amou a cada um de nós, sofreu e viveu para cum
prir a vontade do Pai.

Vamos ser missionários e divulgar essa promessa, pois ele também promete 
que nosso nome será inscrito no seu coração se levarmos a mensagem das 12 
promessas para nossos irmãos.

9. Compromissos ou tarefas para o mês
Cada grupo vai receber uma tira de papel e escrever um slogan para divulgar 

essa promessa que está com o grupo. Esses slogans serão copiados pelos partici
pantes do grupo e distribuídos no próximo domingo na saída da Missa.

Taemnetsiá: Servira Deus.
"Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim 

mesmo o fizestes" (Mt:25,40).
Tarefa: Buscarei durante este mês ser mais prestativo, buscando compreen

der que tudo o que faço a alguém é a Deus que o faço.

10. Discutir em dupla o Tema trabalhado
1. Confeccionar os slogans diferentes?
2. História em quadrinhos da história de Margarida Maria de Alacoque?

11. Oração final
Cada grupo fará a oração com o seu slogan. E cada um completará a frase: 

JESUS EU ТЕ AMO! Ajuda-me a...

Congregação Mariana
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Покровитель на місяць
Св. Апостол Тома - 6 жовтня.

Ім'я апостола від арамейського значить 
«близнюк». У Біблії написаній грецькою 
мовою Тому називали Дідімом, у перекладі 
Близнюком.

Тома був обраний Христом одним з 
дванадцяти апостолів та згаданий у всіх 
чотирьох Євангеліях. Євангелісти Матей,
Марко і Лука які лише згадують ім'я Томи 
серед імен інших апостолів. Іван Богослов на 
відміну від інших євангелистів, говорить про 
участь Томи в декількох подіях євангельської 
історії.

Вперше як дійова особа виступає Тома в 
історії про Воскресіння Лазаря. Коли Ісус йде у Витанію із апостолами щоби 
воскресити Лазаря і таким чином наближається до Єрусалиму та до небезпеки 
смерти, тоді Тома сказав «Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти», слова що 
свідчать про його цілковиту приналежність до Христа.

Другий раз, коли Ісус Христос говорить своїм учням, що Він йде, щоб їм 
підготувати місце і щоби вони були там де Він є та пояснює їм  «Куди ж я йду — 
ви знаєте путь». Тут Тома і запитує Його: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш. І як 
нам знати тую путь?» На це відповідає йому Ісус: «Я — дорога, істина і життя! 
Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене.

Тома був відсутній при першому об'явленні Ісуса Христа апостолам по 
Воскресінні з мертвих. Дізнавшись, що Ісус воскрес з мертвих і приходив до них, 
сказав: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця 
у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, — не повірю!». 
З'явившись апостолам знову, Ісус запропонував Томі вкласти палець у рани, 
після чого Тома увірував і вимовив: «Господь мій і Бог мій!»

Тома відрізнявся він інших апостолів схильністю до сумнівів і розсудливого 
аналізу. В ньому була простота, щирість і простодушність. Попри всі ці колізії, віра 
уТоми була тверда, а вірність Господеві — безмежна.

Старинні джерела згадують, що апостол Тома проповідував у східній Індії. 
Помер мученицькою смертю. Мощі святого апостола Томи були почитані у 
Соборі Святого Томи міста Ченнаї. Пізніше, їх було перевезено до Едеси, а 
частини передали до церкви Сіоні у м. Тбілісі та м. Ортони в Італії.
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Santo do mês
São Tomé Apóstolo -  6 de outubro

São Tomé foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Seu nome está ligado à 
expressão "ver para crer", pois ele estava ausente e duvidou da ressurreição de Jesus.

Era judeu da Galileia e como outros discípulos era um pescador. O primeiro 
encontro de Tomé com Jesus se deu nas margens do mar de Tiberíades, conforme 
relata o Evangelho de São João: "Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado 
Gêmeo, e outros discípulos de Jesus". Entraram na barca. Mas naquela noite não 
pescaram nada. Então Jesus disse: "Joguem a rede do lado direito da barca e 
vocês acharão peixe".

Ainda no Evangelho de São João, quando Jesus ouviu falar que Lázaro, irmão 
de Maria estava doente, disse aos discípulos: "Vamos outra vez à Judeia para a 
casa dele." Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: "Vamos nós 
também para morrermos com ele". (Em outro momento do Evangelho de São 
João, durante a ceia, após Jesus saber que foi traído por Judas e iria se retirar do 
meio dos apóstolos, Tomé disse a Jesus: "Senhor, nós não sabemos para onde 
vais como podemos conhecer o caminho?" Jesus respondeu; "Eu sou o Caminho, 
a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim".

São Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus veio à terra em 
sua primeira aparição. Os outros discípulos disseram para ele: "Nós vimos o 
Senhor". Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu 
não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão 
no lado dele, eu não acreditarei". Uma semana depois, os discípulos estavam 
reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, 
Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse a Tomé: "Estenda aqui o seu dedo e veja 
as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas 
tenha fé". Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus!" Jesus disse: 
"Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditam sem ter visto." Esse ato, 
deu lugar à expressão segundo São Tomé: "ver para crer".

Depois da morte de Jesus, São Tomé estendeu seu apostolado até a índia, 
onde foi perseguido por líderes religiosos. Conquistou muitos seguidores e em 
Malabar surgiu uma fervorosa comunidade cristã. Consta que foi martirizado e 
morto na cidade indiana de Madras, onde fica o monte São Tomé e a Catedral de 
mesmo nome, supostamente o local de seu sepultamento. Historiadores acredi
tam que o apóstolo foi morto à flechadas, por hindus, enquanto orava.

Suas relíquias foram veneradas na Síria e depois levadas para serem preser
vadas em Ortona, na Itália.
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração 

movimentode oração e ação

O Apostolado da Oração nasceu simples, entre 
estudantes de escolas jesuítas, sem pretenções de 
ser um movimento cristão católico mundial. Era um 
grupo de estudantes, desejosos de unir-se aos 
missionários e levar a palavra de Deus para todos os 
povos não pela pregação mas dando um suporte 
espiritai aos missionários pela oração. Aos poucos, 
com a graça de Deus, tornou-se um movimento 
forte e muito importante na Igreja e se estendeu 
para todo o mundo. Hoje forma uma imensa rede 
mundial de orações e de ações como um exército , para levar o Evangelho para 
todos os recantos do mundo e responder aos desafios da humanidade dentro da 
Igreja. É formado por milhões de homens e mulheres, de jovens e crianças que, 
unidos a Cristo e esclarecidos pela fé querem servir à Igreja no seu ambiente 
cotidiano, oferecendo orações, sofrimentos, experiências e vivências do dia a dia 
nas intenções do Santo Padre propostas para cada mês do ano. Seu objetivo é 
também formar cristãos disponíveis para servir à Igreja com orações e com diver
sas atividades dentro das comunidades, nas famílias, no ambiente de trabalho e 
de lazer. Os membros do Apostolado da Oração, além do oferecimento de 
orações, sofrimentos e alegrias do dia a dia em união com o Sacrifício Eucarístico 
de Cristo e além de exercer atividades nas comunidades, têm por objetivo 
também infiltrar-se em todos os ambientes não tanto com a pregação e apresen
tação da doutrina de Cristo com pronunciamentos, conferências ou aulas, mas 
simplesmente com o seu exemplo de vida, com simplicidade e humildade, sem 
sequer dar a entender que pertencem a algum movimento eclesial, mas 
mostrando no seu meio uma vida diferente, honesta, simples, evangélica e desta 
maneira tornando-se "luz do mundo e sal da terra".

É um movimento maravilhoso e é grande privilégio ser seu membro e tornar
-se colaborador de Jesus Cristo que veio ao mundo para que todos tenham vida 
em abundância e através da oração, oferta de suas vivências do dia a dia oferecer 
algo de si para que a doutrina de Jesus Cristo seja levada a todos e que todos 
conheçam a verdade de Deus.

Pe. Tarcísio Z.
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Апостольство Молитви
Апостольство Молитви 

світовий рух молитов і дій

Апостольство Молитви народилося як простенький рух між студентами, 
без намірів стати якимось великим і світовим рухом католицької Церкви. Це 
була мала група студентів єзуітів, акі прагнули лучитися з місіонарями які 
несли Слово Євангелії по світі проповіддю, не так помагаючи їм  
проповідувати, але даючи для них свою підтримку духовну молитвами й 
жертвами.

Скоро, за Божою ласкою, ця мала іскорка в Церкві перетворилася у 
великий і сильний рух і нині він став могутньою духовною силою в місійній 
праці Церкви. Нині Апостольство Молитви стало великою мережою, яка 
поширилася по всіх закутках світу й старається давати відповідь на всі 
виклики Церкви в нинішньому світі. Складається з мільйонів вірних жінок і 
чоловіків, молоді й дітей, які, злучені з Христом і просвічувані вірою, хочуть 
служити Церкві в своїм окруженні молитвами, терпіннями, радощами й 
всіма переживаннями, жертвуючи все в наміреннях Святішого Отця поданих 
на кожний місяць відповідно до потреб часу й до потреб Церкви. Його 
завдання це також виховувати християн готових служити Церкві молитвою й 
різними ділами при церковних спільнотах, в родинах, в середовищах своїх 
праць і зайнять. Члени Апостольства Молитви, крім щоденного 
пожетвування молитов і щоденних переживань в злуці з Євхаристійною 
Жертвою Христа, крім також різних підприйнять в церковних спільнотах, 
також стараються впливати на свої окруження не так проповіддю слова, не 
промовами або читаннями конференцій і наук, але простенько прикладом 
свого щоденного життя злученого з Христом, покірно, тихо, без ніяких 
претенсій, показуючи в своїх амбіентах життя гідне, чесне, дружнє, 
євангельське життя і стаючи в той спосіб "світлом світу і сіллю землі".

Це велика честь для будьякого християнина бути членом Апостольства 
Молитви й стати співпрацівником Христа, який прийшов на цей світ, щоб усі 
мали повне життя й щоб вони молитвами та пожертвуваннями своїх 
переживань давали щось зі себе на те, щоб наука Христа ширилася по 
цілому світі й так, щоб дати свою поміч, щоб правда Божа була пізнана між 
усіма людьми.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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A comunidade Ucraniana de Ortigueira se alegra com a conclusão da 
sua igreja. A  solenidade aconteceu na data de 29 de outubro de 2017. No 
M un icíp io  de Ortigueira, hoje temos quatro comunidades Ucranianas: 
Caetê, Bairro dos França, Lageado Bonito e na cidade. Todas as comunida
des contêm um número aproximado de 400 fam ílias ucranianas ou seus 
descendentes. Na cidade residem em torno de 150 famílias.

Até o m omento as celebrações aconteciam  em um salão comunitário. 
Surgiu a ideia de transformar esse espaço e que ficasse num estilo de 
Igreja Oriental. Com o apoio e esforço de toda a comunidade a obra iniciou 
em março e foi concluída em outubro de 2017. A  bênção solene foi realiza
da pelo Eparca D. Meron Mazur. Fizeram-se presentes os padres: Bonifácio 
Zaluski. Pe. Jovino Ferentz. Pe. José Hadada e Pe. Mário, Pároco da Paró
quia São Sebastião de Ortigueira.

A  diretoria, em nome de seu Presidente Sr. Nicolau Banach, agradece 
ao Pároco Pe. José Hadada, pelo em penho na realização da obra. À  prefei
ta Municipa l Sra. Lurdes Banach pelo constante apoio. Л toda comunidade 
ucraniana pela ajuda e apoio na conclusão da obra. Que Deus abençoe a 
todos!
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Срібний ювілей священства

В неділю 13 травня 2018 року в церкві Пресвятого Серця 
Христового на Педра Бранка - Прудентополіс отець Моасір Лещук, 
ЧСВВ відзначив свій Ювілей 25-річчя священства. До святкування 
також приєдналися о. Протоігумен Антоній Роїк, ЧСВВ, о. Теодор 
Галіцький, ЧСВВ. о. Валмор Шеремета, ЧСВВ, о. Теофіл Михалішин 
ЧСВВ і о. Марій Дацишин,ЧСВВ який працює в США. Окрім  
священнослужителів на ювілейному дійстві були присутні сестри 
Служебниці, Катихитки Серця Христового, родина і друзі ювіляра. 
Проповідь виголосив о. Протоігумен який подякував о. Моасіру за 
його служіння в Чині, в Провінції і в Церкві. «Ця служба Божа -  це 
момент подяки» - сказав протоігумен. В імен і Василіанської Провінції 
Св. Йосифа, бр. Йона Чупіль подякував мам і о. Моасіра, п. Михаліни за 
ї ї  п ідтримку і молитви особливим способом для свого рідного сина, як 
також для всіх ченців провінції. В кінці ювіляр подякував всім за теплі 
слова і додав, що вдячний Богу за обрану стежку служіння і зауважив, 
що він є лише виконавцем святої Божої волі. Нехай Господь щедро 
дарує отцеві Моасірові щасливі дні, повні радості. Живіть у щасті і 
здоров 'ї на Многая Літа!

Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Jubileu de prata sacerdotal

No dia 13 de maio de 2018, a comu
nidade ucraniana Sagrado Coração de 
Jesus, em Pedra Branca -  Prudentópolis, 
reuniu-se juntamente com o Pe. Moacyr 
Leczuk, OSBM, que celebrou solenemen
te seus 25 anos de ordenação sacerdotal.
Para esta solenidade também se fizeram 
presentes o Superior Provincial, Pe.
Provincial Antônio Royk, OSBM, os 
padres Teodoro Haliski, OSBM, Valmor 
Czeremeta, OSBM, Teófilo Michalichen,
OSBM, e Mario Dacechen, OSBM, que 
atualmente exerce o seu ministério nos 
Estados Unidos. Além dos concelebran- 
tes, também se fizeram presentes as 
Irmãs Servas de Maria Imaculada, Cate- 
quistas do Sagrado Coração de Jesus, 
familiares e amigos do jubilando. A homilia foi proferida pelo Superior 
Provincial que agradeceu ao Pe. Moacir por seu serviço à Ordem, à Provín
cia e à Igreja. "Esta Divina Liturgia -  é momento de agradecimento" disse 
o Provincial. Em nome da Província Basiliana de São José, o Ir. Jonas 
Chupei, OSBM, agradeceu à mãe do jubilando por seu apoio e orações de 
maneira especial por seu filho, como também por todos os membros da 
Província, entregando-lhe um vaso de flores. Ao término da celebração o 
jubilando agradeceu a todos pelas fervorosas palavras, e acrescentou que 
sente-se agradecido a Deus por ter escolhido este caminho, que apenas é 
um cumpridor de Sua santa vontade.

Que o Senhor abençoe o Pe. Moacyr com dias felizes, e cheios de 
alegria. Felicidades!

Diác. Estefano Wonsik, OSBM 
Fotos: Michele noivas
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t  Catarina Lozovei Hanycz

Filha de imigrantes Romão Lozovei e Maria Slauthin.
Nascida em Itapará no dia 15 de novembro de 1926. Era de 
família pobre. Foi levada pelo padre Benedito Melnek, OSBM 
para Pitanga paraconcluir o 42 ano.

Na sua juventude tornou-se professora em Pinheiro 
Machado onde lecionou por 35 anos. Foi catequista na Igreja 
do rito latino por muitos anos. Já após a sua 1̂  comunhão 
ingressou ao Apostolado de Oração. Casou-se com Valdomiro 
Hanycz (in memória), de origem ucraniana.

Faleceu no dia 03/02/2018, aos 91 anos de idade no Hospital Santa Casa de Irati.
Foi agraciada com os filhos: Teófila, Terezinha (in memória), Julia, Nestor, Maria- 

no, Eugenia, José Cesar, Luiz e Maria Clarice. 3 genros, 4 noras, 17 netos e 6 bisnetos.
Muito obrigado mãe por termos tido o privilégio de conviver e aprender com 

o seu exemplo de vida. Foi um exemplo de católica, que nos deixou o ensinamen
to de uma pessoa de bem, de grande fé, boas ações, sempre ativa e participativa 
na Igreja de Cristo, nas celebrações litúrgicas, novenas, Via Sacra, terços e reuni
ões do Apostolado de Oração. O seu exemplo de vida permanecerá vivo na nossa 
vida do dia a dia.

Foi uma pessoa de grande fé, devota do Sagrado Coração de Jesus e Maria. 
Mãe bondosa, exemplo de persistência, muita oração e luta, sempre perseveran
te no caminho do bem.

O seu exemplo de vida é a maior herança que nos deixou.
Ultimamente residia na Vila São João em Irati, sob os cuidados da sua filha 

Julia até os seus últimos dias de vida.
Agradecemos ao Padre Luiz Slobojian, OSBM pelas visitas nas primeiras 

sextas-feiras, por ter ministrado a Unção dos enfermos e pela celebração da 
Missa de corpo presente na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Aos Padres 
Vicentinos que concelebraram: Pe. Carlos Bacheladenski (seu neto), hoje vice 
provincial e pároco da Paróquia Santa Ana de Abranches em Curitiba, ao Padre 
Joélcio Saibot - pároco da Paróquia São João Batista, em Prudentópolis. Especial 
agradecimento ao Padre José Bacheladenski da congregação Vicentina e pároco 
da Paróquia Cristo Rei de Ivaí pela celebração, homília e palavras de conforto aos 
familiares. Agradecemos aos padre Paulo Markiv, OSBM - pároco da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria de Irati e ao Padre Deonisio Mazur, OSBM pela 
presença e celebração na Capela mortuária.

Agradecemos a Irmã Teófila e aos membros do Apostolado de Oração pelas 
orações e cantos. Agradecemos a todos os parentes, vizinhos e amigos que nos 
confortaram na hora da dor.

O corpo da nossa querida mãe descansa em paz no Cemitério da Vila São 
João de Irati -PR.

Вічна ії пам'ять! A família

Посмертні Згадки
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t  Amélia Banach Lukasievicz

Amélia Banach Lukasievicz nasceu em 30 de maio de 
1927 e faleceu em 27 de abril de 2018. Filha de imigrantes 
ucranianos, casou-se com Teófilo Lukasievicz e juntos tiveram 
9 filhos, sendo 3 mulheres e 6 homens, dentre eles dois faleci
dos, Lídia e José, teve também 18 netos e 16 bisnetos. Devota 
fervorosa de Nossa Senhora, recitava o terço várias vezes ao 
dia e foi uma das primeiras coordenadoras do Apostolado da 
Oração da Colônia Despraiado.

HOMENAGEM: Obrigada pelos seus olhos azuis que nunca deixaram de brilhar. 
Pelas histórias que você contava da sua infância, pelos pirogues, o amor pelas flores 
e pelos animais. Obrigada pelas lições de perdão, pela sua fé e pelo coração mais 
lindo que eu já vi na minha vida. Obrigada por ser a vó mais fofa desse mundo, por 
rezar por mim todo santo dia, por ver a beleza das coisas simples.

Só Deus sabe o quanto eu vou sentir saudade, mas te tenho comigo.
Você vai estar comigo, baba. Não só em todas as minhas conquistas, mas nas 

horas mais difíceis também. Como sempre foi. Você e suas orações são a outra 
metade do meu time.

Obrigada por todas as orações. Como te disse na nossa última conversa, eu 
te amo muito e vou te amar para sempre.

"Me mostre um caminho agora 
Um jeito de estar sem você 
O apego não quer ir embora 
Diaxo, ele tem que querer 
Ó meu pai do céu, limpe tudo aí 
Vai chegar a rainha 
Precisando dormir 
Quando ela chegar 
Tu me faças um favor
Dê um manto a ela, que ela me benze aonde eu for"
Te encontro na fé!

Посмертні Згадки

t  Julia Hyeda Duchovne - Юлія Гієда Духовенна

Em Ponta Grossa, Paróquia Transfiguração de Nosso 
Senhor, dia 17 de Maio de 2018, faleceu a Paroquiana Julia 
Hyeda Duchovne, aos 83 anos de idade, nasceu na cidade de 
Ivaí/PR. O seu esposo João Duchovne e sua filha Gisele descre
vem uma singela homenagem de despedia da JULIA, foi uma 
Mulher completa para quem a conheceu sendo esposa virtuosa, 
mãe de coração, religiosa, honesta, forte, trabalhadora, irmã,



tia, madrinha, voluntária, amiga, ótima cozinheira e adorava flores, plantas, pássa
ros, gatos, etc.

No início da doença degenerativa da minha mãe Julia há 10 anos, a sua memó
ria foi sendo desligada dia a dia em relação aos afazeres domésticos, o esquecimen
to do nome dos familiares, dos horários, dos compromissos religiosos, do descuido 
pessoal em tomar os remédios, guardava as coisas em locais errados e não lembrava 
onde os tinha colocado, etc. Nos últimos três anos ficou acamada, raramente 
conversava e a alimentação era administrada por sonda, recebeu a comunhão e a 
unção dos enfermos por mãos de Religiosos(as) da Paróquia Transfiguração de 
Nosso Senhor e visitas de Ministros, Legionárias de Maria, Diáconos e Padres da 
Paróquia São José de Ponta Grossa - PR.

E com a sua saúde mais frágil a cada dia o que prevalecia era o olhar meigo e as 
respostas inteligentes quando os lapsos da memória voltavam, como exemplo "NÃO 
EXISTEM PESSOAS FEIAS PARA DEUS TODAS ELAS SÃO BONITAS AOS SEUS OLHOS".

Agradeço a todos os parentes, religiosos, amigos e conhecidos em meu nome e 
do meu Pai, as orações, as visitas domiciliares e hospitalares, o carinho da lembrança 
quando perguntavam da minha mãe JULIA.

Acima de tudo, é importante buscar consolo em JESUS, que saiu vitorioso da 
morte e, em Sua vida terrena, também passou pela experiência da perda e chorou a 
morte de Seu amigo Lázaro. Comoveu-se com a dor de suas irmãs Marta e Maria, foi 
ao encontro delas, ouviu Marta e a consolou dizendo: "Eu sou a ressureição e a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim jamais 
morrerá. Crês nisso" (Jo 11,25-26).

Посмертні Згадки

Eternas saudades de seus familiares!

Agradecimento:
A Família Krevey agradece ao Sagrado Coração de Jesus Eucarísti- 

co, por intercessão do padre Cristóforo Myskiv, pelas graças recebidas 
durante o tratamento hospitalar, em Curitiba, da Catequista TEODÓ- 
SIA KREVEY, CSCJ.

"Sagrado Coração de Jesus, em Vós confiamos".
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