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ЛЮ БОВ - ПРАВДИВЕ ЗНАЧЕННЯ РІЗДВА

Святкування різдвяних свят охоплю є цілий світ. Святкую ть 
католики, протестанти, євангеліки, спіритисти а навіть в якийсь спосіб 
нехристиянські релігії. Навіть в деяких нехристиянських релігіях, в 
якійсь мірі, святкую ть Різдво.

В том у часі звичайно прикраш ую ть дом и світлами й різними 
прикрасам и й ялинкою . Світла по вулицях міст, по дом ах. Всі якось 
спогадую ть, хоч би й простенько й покірно стараю ться відзначити цю 
спеціальну дату.

Д іти а також  і старш і очікую ть дарунків, м илостині для б ідних в 
том у часі збільш ую ться, бо це Різдво. Залиш аю ться на боці різні 
труднощ і ж иття, забувається більш е або м енш е про недобрі справи, 
панує радість по родинах, пом іж  друзям и, всюди чується "Щ асливих і 
Веселих Свят", повних здоров'я, м иру і гарного та торж ественного 
свята.

Але, зреш тою , що святкується в Різдві? Б ільш ість народу це знає: 
святкується народж ення Ісуса Христа. Нині навіть в Японії, де панує в 
більш ості буддизм , святкую ть Різдво. Тут приходить запитання: вкінці 
що ту  святкується?

Правдиве значення Різдва це історія Бога який стався лю диною  в 
особі Ісуса Христа. Чом у Бог це зробив? Бо він лю бить людей! Чому 
Різдво було конечне? Бо світ потребував Спасителя! А  чом у Бог так 
дуж е нас лю бить? Бо він є сама лю бов (1 Йо 4,8). Чом у святкуєм о 
Різдво кожного року? Це вдячність за все, що Бог нам уділяв, 
пригадаєм о про його народж ення різними виявам и: вим іною  
дарунків, коли його обож ню єм о а в особливий спосіб коли 
пригадуєм о на убогих й опущ ених. Правдиве значення Різдва це 
Лю бов. Бог полю бив нас лю дей й дав нам нагоду, щоб ми мали вічне 
щастя в Його присутності. Він дав свого Єдиного Сина, що за нас 
прийняв кару за наші гріхи. Ісус заплатив ціну яку ми мали би 
заплатити. Коли прийм аєм о цей дар Божий даром  даний нам, ми 
стаєм о вільні від засудж ення. "Бог показав свою  лю бов до нас, тим, 
що коли ми ще були гріш ні, Христос пом ер за нас (Рим лян 5,8). 
Правдиве значення Різдва це Лю бов: "Бог бо так полю бив світ, що дав
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свого Сина Єдинородного, щоб кожний хто вірує не помер, але мав 
вічне ж иття. Бог бо послав свого Сина у  світ не для того, щоб судити 
світ, але, щоб світ через нього був спасенний...".

Правдиве значення Різдва це святкування то ї безм еж ної Божої 
лю бові до своїх дітей.

Все, що робить цю д ату такою  торж ественною , ті різні види 
святкування, звичаї, прикраси, зустріч рідних це відбитка Божої 
лю бові яка проявляється між лю дьм и. Це лю дські вияви друж би і 
лю бові, яка родиться з безм еж ної Бож ої лю бові.

Am or - о verdadeiro sentido do Natal

A  com em oração das festas de Natal é praticam ente universal. Com e
m oram  os católicos, protestantes, evangélicos, espíritas e por qualquer 
outra form a m esm o que ela não esteja filiada a uma religião denom inada 
cristã. M esm o nos países de religiões não cristãs m uitos celebram  o Natal.

Nesta época é com um  enfeites nas casas, árvores de Natal, decora
ções nas ruas da cidade, etc. Enfim, todos dão um jeitinho, nem que seja 
hum ildem ente, de destacar essa data tão especial.
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Editorial
As crianças e tam bém  os adultos esperam  receber presentes, as 

esm olas neste tem po se dobram  tam bém , pois é Natal. Afinal dá-se uma 
trégua às d ificu ldades e problem as; se esquece um pouquinho das coisas 
ruins, alegra-se com a fam ília e am igos, desejando a todos um "feliz natal" 
cheio de saúde, muita paz, e porque não dizer "boas festas".

M as, afinal, o que se com em ora no Natal? A  m aioria sabe: com em ora
-se o nascim ento de Jesus Cristo. Atualm ente, até o Japão, que é um país 
budista, com em ora tam bém  o Natal. Então se pergunta: "Qual é o verda
deiro sentido do Natal"?

O verdadeiro significado do Natal é o amor. O evangelista João (3, 
16-17) diz: "Deus am ou o m undo de tal m aneira que deu o seu Filho unigê- 
nito, para que todo aquele que nele crê não pereça, m as tenha a vida 
eterna. Deus enviou o seu Filho ao m undo, não para que ju lgasse  o 
m undo, m as para que o m undo fosse salvo por ele." O verdadeiro sign ifica
do do Natal é a celebração deste ato de am or de Deus para com seus 
filhos.

A  verdadeira história do Natal é a história de Deus se tornando um ser 
hum ano na Pessoa de Jesus Cristo. Por que Deus fez isso? Porque Ele nos 
am a! Por que o Natal foi necessário? Porque precisávam os de um Salva
dor! Por que Deus nos am a tanto? Porque Ele é o próprio am or (1 João 
4,8). Por que celebram os o Natal a cada ano? Com o gratidão pelo que 
Deus fez por nós, lem bram o-nos do Seu nascim ento através da troca de 
presentes, quando o adoram os e ao serm os especialm ente conscientes 
dos pobres e dos m enos afortunados. O verdadeiro significado do Natal é 
o amor. Deus am ou os Seus e forneceu uma m aneira -  a única m aneira -  
para passarm os a eternidade em Sua presença. Ele deu o Seu único Filho 
para carregar em nosso lugar a punição por nossos pecados. Jesus pagou 
o preço por com pleto e, quando aceitam os esse dom  gratuito do amor, 
som os livres da condenação. "M as Deus dá prova do seu am or para conos
co, em que, quando éram os ainda pecadores, Cristo m orreu por nós" 
(Rom anos 5,8).

Assim , tudo o que faz essa data tão solene, esses diversos gestos, 
costum es, enfeites, festas, encontro de fam iliares e de am igos é um refle
xo do am or de Deus brilhando entre os hom ens; são m anifestações hum a
nas de am izade e de am or que tem  com o origem  o infinito am or de Deus.
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Intenção pela Evangelização
Ao serviço da transmissão da fé
Para que as pessoas com prom etidas com o serviço da 

transm issão da fé encontrem  uma linguagem  adaptada aos 
nossos dias no diálogo com as culturas.

Na Igreja, quanto à questão da transm issão da fé, não se trata apenas 
de ser obrigação ou dever de certas pessoas eleitas e autorizadas, m as é 
dever dos leigos, de todos os batizados de levar a sua fé para outros, ainda 
que são indispensáveis os m inistros ordenados que o devem  fazer "ex 
professo". Toda a Igreja deve assum ir uma 'm odalidade m issionária', ao 
invés de estagnar-se na m anutenção dos costum es da Igreja, m uitos dos 
quais nada dizem  para os tem pos atuais. Se perm anecerm os parados 
jam ais m udará coisa algum a e a Igreja, que já é criticada pela estagnação 
e falta de renovação e adaptação aos tem pos, continuará uma prática de 
tradições antiquadas que não atraem  novos m em bros. O espírito m issio
nário tem  a incum bência de rom per as barreiras, abrir novos cam inhos,
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aceitar um novo m odo de pensar e de m udar a roupagem  da fé, isto é, de 
m udar o que é hum ano e que necessita de m udança e progresso. Todo 
batizado tem  o com prom isso e o dever, na sociedade e no m undo, de 
transm itir a fé através do testem unho decidido da obra de salvação de 
Cristo. A  profissão de fé e a sua d ifusão não são prerrogativas de especia
listas ou de funcionários, m as com petem  a todos os m em bros do povo de 
Deus. A  isto todos estão cham ados, leigos, sacerdotes, bispos e religiosos. 
Todos os m em bros têm  uma parte na m issão de todo o corpo, m as cada 
um deles deve trazer Jesus no próprio coração e dar testem unho de Jesus 
com espírito de profecia. A  d ifusão da fé e o apostolado de diversos tipos 
é um cham ado de todos os batizados.

As verdades da fé são eternas, im utáveis não m udam  e nunca vão 
mudar, porém m uda a linguagem , as palavras e as expressões pelas quais 
elas são transm itidas aos fiéis, as quais devem  se adaptar aos tem pos e às 
culturas. A  Igreja e o m undo contem porâneo encontram -se em um novo 
am biente social, cultural e econôm ico, fundam entalm ente m arcado pela 
consolidação da tecnologia e radicalização das rupturas de toda espécie de 
ordem  no cenário social. Uma m udança conceituai e uma renovação na 
Igreja perm itirão que a vida dos fiéis não oponha a fé e a cultura, com o 
realidades antagônicas, m as aproxim e-as com o realidades que se com ple
m entam . E, para que isso aconteça, as verdades da fé devem  revestir-se de 
nova linguagem .

No antigo testam ento as verdades da fé eram  transm itidas ao povo 
conform e a m entalidade daqueles tem pos. No novo testam ento, Jesus 
usou a linguagem  da época, adaptada à cultura do povo ao qual pregava. 
M ais tarde, os apóstolos e seus sucessores, levando o Evangelho para 
diversos povos e diversas culturas, apresentavam -no de tal m aneira que o 
determ inado povo pudesse com preender e praticar. O que se visava na 
m issão era a verdade em si, que podia ser apresentada em diversas lingua
gens, sendo elas adaptadas às culturas da região e do tem po. É isso que a 
intenção deste mês quer propor aos m em bros do Apostolado da Oração e 
tam bém  a todos os cristãos.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Намірення за Євангелізацію
В службі для поширення віри
Щоб всі які працюють і є відповідальні за поширення віри в 

діалозі з культурами віднаходили мову пристосовану до наших 
днів.

Коли йдеться про пош ирення віри у  світі, не тільки деякі особи в 
Церкві повинні працю вати за зр іст віри, але всі охрещ ені покликані до 
того, щоб передавати віру для інш их, хоч, в першій мірі, це обов'язок 
осіб в особливіш ий спосіб вибраних на ту м ісію . Ціла Церква, тобто всі 
ї ї  члени, повинні мати ж ивого духа м ісійного, щоб простосуватися до 
ниніш ніх культур і м ентальності і не застою ватися тільки в збереж енні 
обрядів, звичаїв, з яких багато вже нічого не пром овляю ть для 
ниніш нього народу. Церкву багато критикую ть, що застоялася і не 
пристосовується в багатьох справах до ниніш ніх часів і до культури а 
зосередж ує сво ї зусилля більш е на збереж енні обрядів і звичаїв які 
колись щ ось пром овляли до народу а нині вже не на часі й не 
притягаю ть до неї нових членів. М ісійний дух повинен надавати 
відвагу залиш ити те, що нині нічого не пром овляє а отворити нові 
дороги, прийняти й достосуватися до нового світу мати відвагу 
зм інити вид чи покривало віри, залиш ити те, що лю дське й нині
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перестаріле а достосуватися до всього суспільства, яке не стоїть на 
місці а все ш укає чогось нового. Кожна охрещ ена лю дина має 
ком пром іс й обов'язок давати приклад Христової Євангелії, щоб 
ниніш ні лю ди могли його зрозум іти й прийняти. Визнання віри й її 
пош ирення це не привілей спеціалістів або спеціально до того 
вибраних лю дей, але це обов'язок всіх охрещ ених, всього Божого 
народу. До того всі покликані, миряни, свящ еники, єпископи, ченці. 
Всі члени церкві повинні зайняти своє м ісце в м ісії пош ирення віри 
нести Христа в серці й передавати свідоцтво Євангелії для всіх в 
зрозум ілом у для всіх виді.

Правди віри не м іняю ться і ніколи не зм іняться, але м іняється 
мова, слова, вираз через які віра пош ирю ється. Церква й світ нині 
знаходяться в новом у ам біенті соціальном у, культурном у й 
економ ічном у, позначеним  новим и технологіям и і зірванням  з тим, 
що вже непридатне й постійно достосовується до новостей. Зміна 
м ентальності й віднова Церкви вим агає, щоб ж иття вірних не 
позначалося духом  протиставлення проти культур означеного часу й 
ам біенту. Віра й культура не є собі противні але одне одного доповняє. 
А  щоб це сталося, потрібно, щоб правди віри не втрачаю чи своєї 
ідентичної, згодж увалися з різними виразами культури у  світі.

В старом у завіті правди віри передавалися народові згідно з 
м ентальністю  ти х часів. В новом у завіті, Ісус вж ивав м ову його часів й 
достосовувався до культури того народу для якого передавав Божі 
правди. Пізніше, апостоли й їхні наслідники несли Євангелію  для 
різних народів і його представляли в такий спосіб, щоб не 
заперечувати м ісцевих звичаїв і культури а пристосовувалися до неї. 
Всі вони шукали в своїй м ісії правду яка може бути представлена в 
різних видах, пристосованих до означеної культури. Якраз про це 
йдеться в нам іренні на цей місяць: щоб всі які працю ю ть і є 
відповідальні за пош ирення віри в д іалозі з культурами віднаходили 
м ову пристосовану до наш их днів.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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História do M ovim ento Eucarístico Juvenil MEJ.

A história da Cruzada Eucarística começa a 3 de dezembro de 1844, festa de 
S. Francisco Xavier, na casa de formação de estudantes jesuítas, em Vals-près-le- 
-Puy, na França. O padre Gautrelet sj, diretor espiritual dos estudantes, faz-lhes 
uma conferência, incentivando-os para estarem mais motivados pela ideia 
missões em outros continentes. Nesse mesmo dia, comentando a aventura 
missionária de São Francisco Xavier, durante a homilia na missa da sua festa, 
espontaneamente entusiasma os jovens estudantes mostrando-lhes como uma 
vida inteiramente consagrada aos estudos podia atingir uma considerável eficá
cia apostólica: "Se cada um de vós embebesse o seu trabalho com um espírito de 
oração e oferecimento, se muitos, na comunidade, fizessem o mesmo, isso 
provocaria uma convergência de forças capaz de mover montanhas!". "Sede 
agora missionários pela oração, pelo oferecimento da vida quotidiana. A vossa 
missão é aqui, nos estudos e nas coisas simples de cada dia. Fazendo-o com 
disponibilidade à vontade de Deus, já sois apóstolos que ajudam toda a Igreja. 
Rezai pelos homens que amanhã encontrareis" -  disse-lhes. O padre Gautrelet 
propõe-lhes um conjunto de coisas simples que os ajudam a dar sentido ao que 
eles já vivem ao serviço da missão de Cristo, ao mesmo tempo que vão aprofun
dando neles a disponibilidade apostólica. O trabalho de cada dia é o primeiro 
apostolado, graças ao oferecimento quotidiano do que vivem. Este modo de ver 
a oração pela missão, a missa, a oferenda sacramental de Cristo, tornar-se-á o 
centro do dia e o dia, uma missa prolongada. Aquilo que, desde então, se chamou 
"o Apostolado da Oração" vai propagar-se em todo o mundo. Em 1849, o Aposto
lado da Oração é reconhecido pelo Papa Pio IX e, em 1890, Leão XIII confia-lhe as 
suas intenções mensais de oração. É neste contexto que, em 1865, as primeiras 
crianças entram neste grande movimento de oração. Formam uma espécie de 
"exército do Papa" e alguns chama-lhes "Cruzados". O Apostolado da Oração 
atinge rapidamente as cem mil crianças, em todo o mundo, entre as quais Teresa 
de Lisieux, inscrita aos 12. O AO tem como finalidade unir-se aos pensamentos de 
Jesus ("a verdadeira devoção ao Sagrado Coração") e rezar pelas intenções do 
Papa. A partir de 1910, na sequência dos novos decretos do Papa Pio X, o AO 
procura favorecer a comunhão das crianças e convida-as a interceder pela paz 
durante a guerra europeia e, depois, mundial. Em 1914, no Congresso Eucarístico 
Internacional, em Lourdes, faz um apelo a "uma grande liga eucarística dos

MEJ
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pequenos que suscitará, a começar na infância, um movimento geral para a 
Hóstia". Animados pelo Congresso Eucarístico, alguns grupos organizam-se. Fa la- 
se de "Ligas Eucarísticas" e de "cruzadas de oração infantil". Alguns desses grupos 
vinculam-se ao Apostolado da Oração. No ano de 1915, na França, teve a origem 
a "Cruzada Eucarística" enquanto tal. E pouco a pouco, vai-se inserindo no Apos
tolado da Oração e torna-se a secção das crianças dos 6 aos 14 anos. Cujo lema é 
"reza, comunga, luta e conquista" e, mais tarde, "reza, comunga, sacrifica-te, sê 
apóstolo". Em 1933, cerca de um milhão de crianças (7-12 anos), na França, na 
Bélgica, no Burundi, Madagáscar, etc., fazem parte da Cruzada. Pio XI considera-a 
"a escola primária da Ação Católica". Em 1945, são criadas duas novas secções, 
para os maiores de 12 anos: os "Cavaleiros de Cristo" e os "Mensageiros de 
Cristo". Nos anos seguintes, esta nova proposta pastoral propaga-se a numerosos 
países. Vários bispos adotam a Cruzada Eucarística como movimento oficial de 
formação da juventude e confiam-na a capelães diocesanos ou nacionais. A 
Cruzada fica sempre sob a responsabilidade do Padre Geral da Companhia de 
Jesus (Jesuítas), encarregado pelo Papa de orientar o AO. A Cruzada Eucarística 
torna-se MEJ em 1960, por ocasião do 50e aniversário do Decreto de Pio XI. Sobre 
a comunhão frequente, diante de mais de 3200 delegados do Movimento, o Papa 
João XXIII não pronuncia a palavra "cruzada", mas utiliza a expressão "movimento 
eucarístico". Em 1962 é oficialmente reconhecida a designação "Movimento 
Eucarístico Juvenil" pela Assembléia de cardeais e bispos de França. Em 1963, foi 
realizado o primeiro acampamento nacional em Font-Sainte (Cantai), durante o 
qual foi anunciada a nova secção "Jovens testemunhas de Cristo" (JTC), com as 
características específicas da eucaristia quotidiana, a oração pessoal em contato 
com a natureza e, à noite, a revisão do dia, em grupo. A partir de 1969, foi levado 
por diante, em França, um significativo trabalho pedagógico, do qual beneficia
ram vários países. Em 2006 tem lugar, em Roma, o primeiro encontro mundial do 
MEJ. Os diretores nacionais e capelães de quatro países (Chile, França, Itália e 
Madagáscar) rezam, põem em comum as suas experiências e põem por escrito as 
características comuns ao Movimento nos vários países. No secretariado interna
cional, em Roma, estão registados 26 países nos quais o MEJ está presente. Em 
2008 o MEJ está presente em 54 países, representando um milhão de membros, 
nos cinco continentes. Em agosto de 2011, o MEJ internacional participa nas 
Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), em Madrid. Uma "Feira de Talentos", que 
reúne mais de 700 pessoas, dá visibilidade à riqueza das diferentes culturas do
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MEJ. Em setembro de 2012, realizou-se, em Buenos Aires, o primeiro Congresso 
Internacional do MEJ. Em julho de 2013, o MEJ internacional participa nas JMJ do 
Rio de Janeiro.

Quando as irmãs de Santa Teresa de Lisieux a admoestaram por deixar a 
enfermaria, numa altura em que estava muito doente, ela respondeu-lhes: "Eu 
estou a caminhar por um missionário". Este modo de rezar no Apostolado da 
Oração, que ela interiorizou desde muito jovem, conduziu-a ao caminho da santi
dade e a ser reconhecida, posteriormente, como padroeira das missões, com São 
Francisco Xavier.

O Movimento Eucarístico Juvenil na Igreja do rito católico ucraniano existe 
mais de cem anos. Os missionários basilianos e diocesanos trataram de enqua
drar os adolescentes ao Apostolado da Oração já nos inícios da sua missão entre 
os imigrantes ucranianos, no início do século XX, nos Estado do Paraná e Santa 
Catarina onde concentrou-se a imigração ucraniana e onde o Apostolado da 
Oração, também para jovens e crianças, teve grande aceitação. Nos inícios o 
movimento levava o nome de Cruzada Eucarística e a partir dos anos 60 adotou o 
nome usado pelo papa S. João XXIII. O MEJ hoje existe praticamente em todas as 
paróquias do Rito Ucraniano Católico. Todos os anos são realizados encontros, 
gincanas das crianças que inicialmente reunia as crianças de todas as localidades 
do Paraná e Santa Catarina e ultimamente os encontros realizam-se em diversas 
regiões da Metropolia São João Batista e da Eparquia Imaculada Conceição.

Neste ano, um dos encontros da Eparquia Imaculada Conceição aconteceu 
no dia 21 de outubro em Tijuco Preto - Prudentópolis -  PR reunindo centenas de 
crianças da região.

MEJ

Recepção dos novos membros do MEJ, em Barra Bonita - Prudentópolis - PR, 
no dia 7 de outubro de 2018.
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O ícone e a Liturgia

Motivação: Reunir diferentes ícones, incluindo o ícone de Cristo 
Pantokrático, se possível, ou um outro ícone de Jesus, um ícone da Virgem  
M aria. Colocá-los em um lugar de destaque, com  velas acesas e flores 
vivas. Deixar um espaço no m eio deste iconostase, para introduzir o ícone 
do nascim ento de Jesus, enquanto todos cantam : "З нами Бог зрозум ійте 
народи..."

Comentário: A brim os o encontro de hoje, enfatizando o nascim ento 
de Jesus, que veio ao m undo com o hom em  para revelar o coração m iseri
cordioso do Pai. A  profecia da salvação anunciada no Antigo Testam ento 
com eça a se concretizar e se tornar realidade com o nascim ento de Jesus.

Texto bíblico: Jo  1,1-5;12-14;18

Desenvolvimento:
A  iconografia é a expressão m ais visível das igrejas cristãs orientais. 

Um ícone não é considerado uma sim ples obra de arte, m as é um lugar 
teológico. É um sacram ental que santifica os fié is pela vista, que os ajuda 
a alcançar a d ivinização e que proporciona um encontro pessoal na graça 
do Espírito Santo com a pessoa a quem  representa. O ícone é um elem en
to litúrgico que tem  por finalidade direcionar nosso olhar e concentrar 
nossa atenção rum o a Deus Pai. Q uanto m ais o fiel contem pla o ícone, 
m ais se recorda daquele que está representado nele e se esforça por 
im itá-lo.

Na encarnação do Filho de Deus, "os hom ens viram  o Deus inacessível 
com o hom em  presente para todos". O Antigo Testam ento proibia confec
cionar ídolos ou representar Deus, com a intenção de afastar o povo da 
idolatria. "Não farás para ti im agem  esculpida de nada que se assem elhe 
ao que existe lá em cim a nos céus, ou em baixo na terra, ou nas águas que 
estão debaixo da terra" (Ex 20,4). No Novo Testam ento, o Deus encarnado, 
Jesus Cristo, podia ser visto, ouvido, tocado, por isso podia ser representa
do (Catecism o "Cristo Nossa Páscoa", №  589).

A  "hora do nascim ento terreno do Filho de Deus é a hora do nasci
m ento do ícone". Jesus, com  efeito, não é apenas o Verbo de Deus, mas a
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sua im agem . Jesus Cristo é o ícone (eikon) visível do Pai invisível". "Eu e o 
Pai som os um " (Jo 10,30). "Quem  me viu, viu o Pai" (Jo 14,9). Veneram os 
no ícone a pessoa representada, que é contem plada em oração. O ícone 
tam bém  é doutrina da Igreja representada por im agens, por isso não deve 
ser pintado de qualquer m aneira, m as seguindo os cânones da iconogra
fia. Prestam os honra aos ícones, beijando-os, oferecendo incenso, acen
dendo velas ou lâm padas diante deles (Catecism o "Cristo Nossa Páscoa", 
№  591).

O ícone depois de bento torna-se um sacram ental, isto é, um sinal de 
graça eficaz em virtude dos poderes e da oração da Igreja. É um auxílio  na 
vida espiritual do cristão. O ícone é pintado em oração e para a oração, por 
isso, para entendê-lo é necessário contem plá-lo em oração. Se não partir
m os desta m etodologia, com preendê-lo-em os apenas com o uma obra de 
arte. É preciso aprender contem plar um ícone, isto é, o lhá-lo com  profun
didade e concentração. Não devem os considerá-lo uma sim ples obra de 
arte, com  funções estritam ente estéticas, m as intim am ente relacionado 
com a liturgia, a teologia e a espiritualidade das Igrejas orientais bizanti
nas. Os ícones não estão para a decoração dos tem plos ou igrejas, mas 
para a oração. No m om ento em que o nosso olhar se encontra com o olhar 
do ícone já estam os envolvidos na oração. A  teologia litúrgica da presença, 
afirm ada no ritual de consagração é que distingue o ícone de um quadro 
de tem a religioso. É uma im agem  sacra, cujo lugar próprio é o culto. À 
sem elhança da palavra, o ícone é parte integrante da liturgia.

Segundo o catecism o da Igreja Bizantina Greco-Católica Ucraniana, 
por m eio do ícone, Deus dirige-se ao hom em , m anifesta a sua vocação e o 
cham a para partilhar da vida divina. Ver a Deus que do ícone olha para nós 
é o grande dom  de Deus, a m anifestação do céu na terra. Vendo Deus no 
ícone, nos tornam os capazes de vê-lo  no nosso próxim o.

O ícone, realiza a com plem entariedade entre "Logos" -  Palavra e 
"Eikon" -  Im agem  que convergem  em Cristo, Verbo Encarnado, Palavra e 
Im agem  do Pai. Nos lem bra que a Palavra proclam ada, não é som ente uma 
m ensagem , m as parte integrante de uma revelação feita com episódios 
vivos da salvação nos quais Cristo está envolvido e envolve as pessoas. O 
que as palavras anunciam  aos ouvidos, a pintura de um ícone o mostra 
silenciosam ente aos olhos (Nicéia II).

Congregação Mariana
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Simbolismo dos ícones de Cristo
Deus tem  uma expressão visível e esta expressão nós podem os 

contem plá-la porque Jesus Cristo é a im agem , o ícone de Deus para nós, é 
a im agem  (e Lkijòv) do Deus invisível, o prim ogênito de toda a criação". Por 
isso, pode ser representado sob a form a hum ana. A  pessoa de Cristo é 
representada nos ícones por m eio de certos traços característicos. Um 
deles é a auréola em form a de cruz em torno da cabeça de Cristo: na auré
ola vem  a inscrição grega "hó Ón", que significa "Aquele que é" (Sou 
A quele que é"). Cristo é representado num a túnica verm elha, sobre a qual 
vem  um m anto azul. A  cor verm elha da túnica representa a natureza divina 
de Cristo, que na encarnação se revestiu da natureza hum ana, sim bolizada 
pela cor azul do m anto. Nos ícones da Transfiguração, da Ressurreição, 
Ascensão, do Últim o Ju ízo e tam bém  nas im agens do M enino Jesus nos 
ícones da M ãe de Deus, as vestes de Cristo são representadas nas cores 
dourada e branca, que sim bolizam  a natureza divina e a natureza hum ana 
glorificada em Cristo. (Catecism o "Cristo Nossa Pascoa" №  593).

O QH -  dentro do nim bo, sim boliza aquele que é, ou aquele que 
existe, o Eterno.

A  Cruz de Cristo glorificado dentro do nim bo, representa Cristo que 
redim iu a hum anidade pela cruz.

Rosto de Cristo, sério e ao m esm o tem po m isericordioso, representa 
Cristo com o ju iz do m undo, no entanto m isericordioso porque o Salvador 
é am ante do gênero hum ano.

A  destra (m ão direita) de Cristo, abençoa. Os dedos se com põem  de 
tal form a que é possível ler as iniciais IC XC -  da m esm a form a o celebran
te, bispo ou padre com põe os dedos para abençoar os fiéis.

Na m ão esquerda, o Livro, é o Santo Evangelho o qual tam bém  lem bra 
o "Livro da V ida" (Fl 4,3; Ap 21,27).

Livro aberto, às vezes é um pergam inho onde vem os em letras grandes 
AO  (alfa e ôm ega) ou as próprias palavras de Cristo "Vinde a mim..." (M t 
11,28), ou ainda "Eu sou a luz do m undo" (Jo 8,12) e outras inscrições.

A  postura de Cristo, m ajestosa, m as não am eaçadora ou tem ível, é 
aconchegante e atraente..." Aquele que vier a m im, eu jam ais o despreza
rei" (Jo 6,37). "V inde a mim vós todos que estais aflitos sob o fardo e eu 
vos aliviarei" (M t 11,28).

Congregação Mariana
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A  auréola de luz redonda ou alongada em torno de Cristo, nos ícones da 
Transfiguração, Ascensão e Cristo Patokrático, cham a-se m andorla e sim bo
liza a presença do céu e anuncia a segunda vinda de Cristo, na sua Glória.

Jesus Criança, sem pre apresentado com face de adulto; testa alta, 
sím bolo de sua eterna natureza com o Verbo de Deus e Sabedoria Divina. 
O pergam inho nas m ãos de Jesus, sim boliza a Nova Lei, a qual ele ensina 
com a sua Palavra e com o seu exem plo, porque "Ele sendo de natureza 
Divina... hum ilhou a si m esm o" (Fl 2, 6-7).

As vestes da Virgem Maria
Túnica azul-celeste ou azul-esverdeada, é sím bolo da natureza 

hum ana de M aria. O m anto cor bordô ou verm elho, sim boliza a divindade. 
A  m ãe de Deus é a prim eira pessoa hum ana que já participa plenam ente 
da d ivinização (II Pd 1,4). N isso ela é m odelo e exem plo para todos nós.

Três estrelas na testa e nos dois om bros de M aria, sim bolizam  a sua 
perpétua virgindade; antes, durante e depois do nascim ento de Cristo.

O lhos grandes, sím bolo de uma profunda contem plação orante.
Boca pequena, tendência para o silêncio e para a m editação, porque 

"M aria conservava todas estas palavras e as m editava no seu coração" (Lc 
2,19).

Lábios finos, sím bolo da pessoa que vive uma profunda vida espiritual.
Nariz direito e longo, sím bolo da beleza e da d ignidade na cultura 

m editerrânea.
Pescoço reforçado ou um pouco inflado, sím bolo da fortaleza interior, 

pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo.
Dedos finos e longos, sím bolo da ascese e vida espiritual.
M ão que indica Jesus, m issão da mãe de Deus; indicar Jesus com o o 

único cam inho, a verdade e a vida para todos. O fundo dourado ou am are
lo claro, sim boliza o céu, a presença de Deus.

A  partir desta com preensão dos m istérios dos ícones na Liturgia, que 
estes venham  suscitar em nós o interesse e a saudades por uma Liturgia na 
qual os ícones possam  retom ar o lugar que m erecem  no conjunto dos 
santos sinais e sím bolos da Igreja e das celebrações litúrgicas em harm onia 
com as decisões do Concilio  Ecum ênico de Nicéia II (787) e as declarações 
do Concilio  Vaticano II (SC 12-124 LG 51 e 67).

Congregação Mariana
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Reflexão:
Em nossos lares, os ícones (aqueles deixados pelos nossos pais), 

ocupam  um lugar de respeito ou estão esquecidos nos depósitos e cantos 
da casa?

Compromisso:
Não priorizar som ente as pinturas m odernas para ornam entar as 

paredes da casa, mas reservar um lugar especial para os ícones e rezar em 
fam ília diante dos m esm os.

Oração:
Ó m anto de M aria proteja-nos de todo mal.
Ó m anto de M aria envie-nos o calor do seu coração.
Ó m anto de M aria guie os nossos passos pelo cam inho da verdade.
Em nom e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Am ém !

Dinâmica

M aterial: Pegar uma faixa de tecido azul, ícone da Virgem  M aria, e a 
m úsica "Cubra-nos com teu m anto de am or" (Roberto Carlos ou outros).

Procedim ento: duas pessoas seguram  nas pontas do tecido, uma das 
pontas deve estar ligada ao ícone de M aria. Convidar os participantes a 
ficarem  sentados. Passar sobre as cabeças dos participantes esta faixa 
ligada ao ícone m otivando-os a tocarem  no m anto de M aria, pedindo 
bênçãos e graças. Enquanto o ícone vai passando colocar a m úsica, 
"Cubra-m e com teu m anto de am or".

Depois que todos pedirem  bênçãos, erguer o ícone e pedir uma salva 
de palm as para Nossa Senhora e conclu ir rezando: Богородице Д іво.

Congregação Mariana

15



Покровитель на місяць
Святи й  А м вр о сій  М е д іо л а н ськи й  20 Грудня

Народився в Тревірі, Італія, (340-397). За рік його родина перебралася 
до Рима, по завершенні освіти разом із братом подався до Сірмії (сучасні 
Мітровіце), де завдяки протекції губернатора -  приятеля померлого батька 
він став намісником провінції Лігурія-Емілія, зі столицею в Медіолані 
(Мілані). Його життя є прикладом того, як людина, що добре пізнала погляди 
свого суспільства, свідомо змінює їх, вирісши. За часів дитинства і юності св. 
Амвросія до хрещення підходили з таким великим пієтетом, що повага до 
таїнства перероджувалася на відстороненість від нього. Отак сам святий 
ходив у «кандидатах на катехумена» чимало років, а таїнство хрещення 
прийняв незадовго до того, як став єпископом. Боротьбі з цим 
перекрученим розумінням поваги він присвятив чимало зусиль і часу. 
Маючи добру освіту і тверезий підхід до справ, Амвросій став прекрасним 
намісником керованої провінції, за три роки своєї діяльності впорядкувавши 
її організаційно та фінансово. Коли помер єпископ Мілана Авксентій, у 
тамтешній християнській спільноті вибухнули пристрасті: аріани хотіли мати 
єпископом свого ставленика, католики -  свого. Амвросій подався на 
зібрання, аби втихомирити люд, і якась дитина крикнула: «Амвросія -  на 
єпископа!» Це було визнано за «голос Божий». І хоч Амвросій пробував 
утекти, однак зрештою з цим вибором погодилися всі: імператор, вірні й він 
сам. Прийняв хрещення ЗО листопада, а 7 грудня вже став єпископом. З 
нагоди прибуття в Мілан реліквій св. Діонісія -  єпископа, вигнаного 
аріанами, -  виголосив промову до люду, й відтоді прийняв проповідування 
як один зі своїх найголовніших обов'язків. Катехуменів до хрещення готував 
особисто. В керуванні дієцезією був доброзичливий і справедливий, 
заслуживши ім'я «стовпа Церкви». Суспільним ідеалом в очах св. Амвросія 
була така побудова держави, коли світські й церковні структури надають 
одна одній потрібну допомогу, а віра будує єдність держави. Амвросій 
залишив по собі шерег листів і праць морально-аскетичного та догматичного 
напрямків, церковних гімнів, проповідей, коментарі до Євангелія від св. 
Луки. З огляду на багату писемну спадщину зарахований до грона чотирьох 
великих Учителів Західної Церкви, разом зі св. Августином, св. Єронімом і св. 
папою Григорієм І Великим. В іконографії св. Амвросія представляють у 
понтифікальному вбранні, часто -  в групі, як одного з чотирьох Отців Церкви. 
Його атрибути: триременний батіг, дитя в колисці, голуб і пташине перо як 
знак Божого натхнення, книга, хрест, митра, пасторал, модель церкви, напис 
«Добра мова -  як медові соти», вулик.

Джерело: CREDO:
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Santo do mês
Sa n to  A m b ró sio  - B ispo  e D o u to r da Igreja  
20 de de ze m b ro

Doutor da Igreja de Santo Am brósio, Bispo e Doutor da Igreja. De 
nobre e distinta fam ília rom ana, nasceu provavelm ente em 339, em Trévi- 
ros, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Gálias. A  m ãe ficou viúva 
m uito cedo e voltou a Roma com três filhos: M arcelina, que se consagrou 
a Deus; Sátiro, que m orreu em 378, depois de exercer altos cargos do 
Estado; e Am brósio, o últim o, que seguiu a carreira diplom ática, trad icio
nal na fam ília. Am brósio desde cedo aprendeu a alim entar as virtudes 
cívicas e m orais, ao ponto de ter sido governador da Em ília, do Lácio e de 
M ilão, antes de ser Bispo. Estudou Direito antes de estudar Teologia.

A  m ãe de Am brósio era cristã praticante e generosa. O Papa Libério 
(352-366) im pôs pessoalm ente o véu à filha dela, M arcelina, e parece que 
visitava a casa da nobre senhora rom ana. Am brósio, ainda criança, depois 
de se encontrar com o Pontífice, tratou de im itá-lo e estendeu a mão aos 
criados e à irm ã, para que a beijassem . M arcelina recusou-a com bons 
m odos m as ele respondia: "Não sabes que eu tam bém  serei Bispo?" Dizia 
isso por brincadeira. No entanto, era para isso que a Divina Providência o 
destinava. A m brósio era governador de M ilão. Com  a m orte do Bispo de 
M ilão, cham ado Ariano, Am brósio foi para a eleição do novo Bispo. Em 
m eio a confusão, de repente uma criança grita: "Am brósio, Bispo!". O 
Clero e o povo aderiram  e todos aclam aram : "Q uerem os Am brósio 
Bispo!" O povo teve que te im ar durante uma sem ana, até que vendo nisto 
a voz de Deus, A m brósio que ocupava alto cargo no Im pério Rom ano e 
som ente era catecúm eno, cedeu a vontade do Senhor. O 1° Concilio  de 
Niceia (325) tinha proibido que subisse ao Episcopado qualquer neófito. 
M as o Papa e o Im perador aprovaram  a eleição. Depois de batizado, foi 
ordenado sacerdote e logo em seguida Bispo de M ilão. Tudo isso no ano 
de 374.

Providencialm ente usou as qualidades de organizador e adm inistrador 
para o bem da Igreja, podendo assim  atuar no cam po pastoral, político, 
doutrinai, litúrgico, ao ponto de m erecer o títu lo  de grande Doutor e Padre 
do Cristianism o no Ocidente. Sua figura política ficou m arcante, principal
m ente quando aplicou ao Im perador uma dura penitência pública com um ,
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Santo do mês
pois teria Teodósio consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que 
resultou na m orte de m uitos. À  Im peratriz Justina, que desejou restaurar a 
estátua da deusa Vitória, opôs-se valentem ente enquanto viveu. Santo 
Am brósio, com o hom em  de Deus, partilhou sua riqueza m aterial e espiri
tual com o povo; jejuava sem pre; pai carinhoso e tão grande orador que 
teve papel im portante na conversão de Santo Agostinho. Deixou m uitos 
escritos e m orreu com 60 anos no ano de 397, após 23 anos de serviço ao 
seu am ado Cristo, com  estas palavras: "Não vivi de tal m odo que tenha 
vergonha de continuar vivendo; m as não tenho m edo de morrer, porque 
tem os um Senhor que é bom."

Santo Am brósio, rogai por nós!
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Apostolado da Oração
Apostolado da palavra, oração e exemplo de vida

Praticar apostolado significa levar a Palavra de Deus 
para o mundo. Existem diversas maneiras de ajudar a 
construir o Reino de Deus, como através dos meios de 
comunicação, por palavras, exemplo de vida, boas obras, 
oração, etc. Diz a sabedoria popular que a palavra ensina 
mas o exemplo atrai. Aqui vale lembrar que os membros 
do Apostolado da Oração são convidados não tanto para 
converter através das palavras, mas, além de cuidar da 
sua própria santificação, levar a Palavra de Deus ao 
mundo através de diversos meios, conforme as possibilidades de cada um. Mas não se 
trata apenas de ensinar com palavras. Deve-se levar a Palavra de Deus pela prática de 
boas obras, pelo exemplo de vida, pela oração, atos de caridade, etc.

Na história da Igreja são conhecidos casos de pessoas que não tinham grandes 
estudos, mas que conseguiam grande sucesso no apostolado. Por que? Porque eram 
pessoas de oração e de vida exemplar. Antes de tudo, preocupavam-se com a própria 
santificação e depois a transmitiam aos outros. Seu bom exemplo atraia e a oração dava 
vida ao seu apostolado. O povo percebe quando alguém fala somente pela boca ou se 
fala de coração e com convicção. E fala-se de coração quando se vive tudo o que se 
pretende transmitir aos outros. O melhor distintivo, como membros do Apostolado da 
Oração, é a vida, a oração, o espírito de comunhão, de familiaridade, de amizade e incen
tivo para a vivência do Evangelho.

Ser membro do Apostolado da Oração não consiste apenas em participar da reunião 
mensal ou de alguns eventos da comunidade eclesial. O espírito missionário deve estar 
presente em todas as atividades do dia a dia de seus membros. Somos apóstolos do 
Coração de Jesus dia a dia, sempre e por tudo, onde quer que nos encontremos e em 
tudo o que fazemos.

Em poucas palavras, o Apostolado da Oração não consiste apenas na reunião 
mensal, na oração do oferecimento, nos distintivos, mas principalmente no bom exemplo 
de vida, para que todos possam dizer que somos cristãos com o sinal + (MAIS), isto é que 
temos algo de especial na nossa vida familiar, profissional e religiosa, nas palavras, no 
espírito de amizade, na alegria e fidelidade para com os nossos deveres.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Апостольство Молитви
Апостолят словом, молитвою  і прикладом життя

Апостолувати означає сіяти слово Боже м іж  народом . А  є різні 
середники через які мож на пош ирю вати у  світі Божу правду й 
засадж увати Боже Царство. Каже народна мудрість, що "слово навчає, 
а приклад потягає". Тут варта би пригадати членам  Апостольства 
М олитви, що вони покликані не лиш е навертати і молитися за інших, 
але, в першій мірі, м аю ть старатися про свою  власну святість. Є важне 
передавати словом  науку для вірних, але тільки вчити про Бога й про 
Божі справи, м ало що допом ож е перем іню вати світ згідно з Божим 
навчанням . Хоч справді, навчати є конечне, бо поки лю дина почне 
практикувати якусь правду, м усить про неї довідатися і знати. Але 
сам е знання в голові ніякого добра не принесе. Знати про всю науку 
християнську і прийм ати ї ї  як правду це одне, а творити добрі діла це 
щ ось зовсім  інш е. Воно конечне для того хто чинить добро й також  
успіш не для апостоляту. Приклад потягає, схиляє до добра. Важне для 
нас сам их і важне для ти х з якими співж иєм о давати добрий приклад 
і мати підтрим ку д уховну в молитві. М олитва дає силу, щоб 
переводити засади Євангелії в конкретне ж иття.
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Апостольство Молитви
В історії Церкви знаєм о про 

побож них проповідників, які були 
м ало вчені, не мали високого знання, 
але своїм и проповідям и потягали 
нарід і їхні навчання мали великі 
успіхи. Чому? Бо це були люди 
молитви й доброго ж иття. Найперш е 
старалися про свою  власну святість, а 
потім про святість інш их. їхн ій  добрий 
приклад потягав а м олитва 
підтрим увала їхню  проповідь. Вірні 
відчуваю ть чи хтось говорить тільки 
отак з уст, а чи говорить серцем . А 
буде говорити серцем  тоді коли 
переводить у  ж иття те про що береться навчати й коли злучений з 
Богом в м олитві.

Апостольство М олитви не м оже звуж уватися лиш е до м ісячних 
зборів і до нош ення відзнак. Воно повинно обійм ати щ оденне ж иття і 
ми його члени не тільки, щоб раз на м ісяць бути зборах або на деяких 
подіях у  церковній гром аді, але ми члени Апостольства М олитви в 
дом а, при праці, в суспільстві, де би ми не були, треба нести зі собою  
приклад ж иття, щоб ті які з нами пристаю ть або нас бачать, могли 
заохочуватися наш им  добрим  прикладом  і скріплю ватися силою  наш ої 
молитви. Найкращ а відзнака члена Апостольства М олитви це добре 
ж иття, це те родинне ж иття м іж  членам и, приязнь, спільна заохота до 
творення добрих діл, м олитва.

Коротко говорячи, Апостольство М олитви це не лиш е збори, 
проказування м олитви пож ертвування, нош ення відзнаки, але це 
також  приклад ж иття, щоб коли на нас дивляться інші, могли сказати, 
що ми відрізняєм ося від загалу народу й що проявляєм о щ ось інш е й 
інакш е, кращ е в наш ом у способі ж иття, в словах, в приставанні з 
інш ими, в радості, у  вірності для своїх обов'язків.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO DA PARÓQUIA TRANSFIGURAÇÃO  
DE NOSSO SENHOR EM PONTA GROSSA - PARANÁ

ENCONTRO DE FORM AÇÃO CRISTÃ:
"LITURGIA E VIDA DE ORAÇÃO"

(Tema do Projeto da "Paróquia Viva" para o Ano de 2018) 

PALESTRANTE: Ir. Dionísia Diadio, SMI

Nos dias 30 de junho e 01 de ju lho  de 
2018 nas dependências da Paróquia Transfi
guração de Nosso Senhor em Ponta G rossa- 
-PR, segundo o Projeto da "PARÓQ UIA VIVA" 
para o Ano de 2018, realizou-se 03 (três)
Reuniões de Form ação, cujo tem a tratou da 
"Liturgia e Vida em Oração", brilhantem ente 
m inistrada pela palestrante Ir. Dionísia 
Diadio, SM I.

O program a respectivam ente, no sábado 
dia 30 de junho de 2018 às 14:00 horas para 
os Pais da Catequese, às 17:30 para os 
Jovens; e no dom ingo dia 01 de ju lh o  de 2018 
por ocasião da reunião m ensal do Apostolado 
da Oração. Cada evento term inou com a 
Divina Liturgia celebrada pelo nosso Pároco 
Pe. M etódio Techy OSBM .

Essa reunião foi m uito proveitosa e im portante para o nosso grupo do 
A posto lado da Oração. A  reflexão que a Ir. D ionísia nos trouxe tratou da 
tem ática "Liturgia e Vida em Oração" falando inicialm ente que todos nós 
responsáveis pela form ação cristã nas nossas paróquias e com unidades. 
Disse que especialm ente neste ano, o projeto pastoral da Igreja Ucraniana 
nos propõe com o linhas de ação pastoral o tem a "Liturgia e Oração" nas 
nossas vidas e na vida da Igreja.

"LITU RG IA  e O RAÇÃO são os e lem entos m ais im portantes para a 
com unidade cristã. Podem os cham ar uma Paróquia ou Com unidade 'VIVA' 
quando seus m em bros são pessoas de profunda oração". "Não há m om en
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to m ais im portante na nossa vida aqui na terra do que a Divina Liturgia. A 
participação na Divina Liturgia não deve ser considerada com o uma obri
gação, que devem os cum prir por ordem  da Igreja, m as com o acolhida ao 
dom do próprio Nosso senhor, que tem  sede de encontrar-se conosco para 
nos enriquecer com sua graça e o seu am or". (Arcebispo M aior Dom Svia- 
toslav).

Devem os, pois aproveitar as orações que a Igreja nos propõe e rezar 
junto em fam ília. Além  da oração, devem os saber escutar, pois Deus fala 
com  m uita frequência ao coração daquele que escuta no silêncio. E, no 
Tem plo Sagrado, tem os que participar vivam ente da Divina Liturgia que é 
o grande M istério Divino da Sua presença entre nós.

Tam bém  discorreu sobre a necessidade de pedir ao Senhor Jesus que 
nos ensine a rezar, a fim  de estarm os sem pre preparados espiritualm ente. 
A  oração do cristão precisa ser com autenticidade, com a total abertura 
para a vontade de Deus na nossa vida. A  oração se torna m ais com pleta na 
dim ensão com unitária, ou seja, a oração da Divina Liturgia, a oração em 
Fam ília, a oração do Terço. O nosso exem plo de Oração e de am or à Litur
gia é a m elhor m aneira de ensinar os filhos a rezarem .

O Apostolado de Oração de Ponta Grossa tem  aproxim adam ente 110 
m em bros ativos. É vibrante e a prática da Oração é uma constante. São 
coordenadores os Sr. M ariano Zavaski e sua esposa Isabel S. Zavaski. A 
nossa líder espiritual é a Ir. Antonia Chvista que nos orienta esp iritualm en
te, nas orações e nas intenções do Papa de cada mês. O nosso Pároco Pe. 
M etódio Techy OSBM , sem pre está dando m uito apoio. Todas as prim eiras 
sextas-feiras do m ês e no terceiro dom ingo têm  a Adoração ao Santíssim o 
Sacram ento. A  nossa reunião é no prim eiro dom ingo do m ês as 8:00 horas 
da m anhã, term inando sem pre com o "M oleben" e a "Divina Liturgia".

Texto: Sr. M ariano Zavaski e Isabel Zavaski

APOSTOLADO DE ORAÇÃO -  COM UNIDADE ASSUNÇÃO  
DE N. SRA. -  FAZENDINHA -  W ENCESLAU BRAZ.

Aos 17 de de junho 2018, a com unidade da Capela A ssunção de N.Sra 
-  Fazendinha -  W enceslau Braz, reuniu-se para a celebração da Divina 
Liturgia, durante a qual solenem ente foi im plantado o m ovim ento AO.
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Lem brando que nesta com unidade nos anos anteriores, já  tivera o m ovi
m ento do AO, m as com passar do tem po por diversos m otivos o m ovim en
to extinguiu-se.

No ano de 2016, a com unidade teve as santas M issões com m issioná
rio Pe. Gregório Hunka OSBM  e visita canônica do M etropolita D. Volode- 
m er Koubetch, nestas duas ocasiões, tanto o m issionário com o o M etro
polita incentivaram  a im portância do m ovim ento para a com unidade e 
para a Igreja.

Os m em bros da com unidade, após um bom tem po de preparação 
com auxilio  do Pe. M elécio Kraiczyi OSBM , foram  adm itidos em um 
núm ero de 25 m em bros, sendo eles jovens e adultos.

Tendo a frente do m ovim ento com o Zelador José Estarepravo e a vice 
a: irmã dele M aria M argarida Estarepravo.

Os seguintes m em bros fazem  parte do m ovim ento: 1. José  Estarepra
vo, 2. João Starepravo, 3 .0restes Borszcz, 4. C lem ente G im ow ski, 5. Irineu 
G im oski, 6. M arlene de Oliveira G im ow ski, 7. S im one Aparecida V ilas Boas 
G im ow ski, 8. Antônio Enuário Holik, 9. Olga Brecailo, 10. Olga Paitax 
G im ow ski, 11. Nicolau G im ow ski, 12. M aria M argarida Estarepravo, 13. 
Rom ão Estarepravo, 14. Eron Borszcz, 15. Leocádia Isabel Starepravo, 16. 
Rom ão Borszcz, 17. Rosa Starepravo Holik, 18. Sueli Cristina V ilas Boas, 19. 
Talita Aparecida Cam pos Holik, 20. Dem étrio Brecailo, 21. M aria Rita Batis
ta Brecailo, 22. André Brecailo, 23. M eletino Haliski, 24. Am élia Starepravo 
Haliski, 25. Rafael Brecailo.

Pe. M elécio Kraiczyi, OSBM .
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