Редакційне
Історія Старого і надія Нового Року
2018-ий рік вже пішов у історію, потонув у вічності, залишаючи
поза собою те, що вже здійснилося, а людство оплакує те, що було
недобре й дякує за все добро, що здійснилося у світі.

Скільки то було ілюзій і розчарувань?
Скільки любові без відповіді?
Скілки розвіяних нездійснених надій?
Скільки то народу повмирало, опинилося по в'язницях.
Для багатьох життя втратило свою красу.
Старий рік розпрощається проливаючи сльози цілого світу...
Але чи той плач буде могти вимити всі плями чорних невдяк,
злоби, ненависти? Чи потрапить змити гріхи убивств, переслідування,
знущань? повимітати з усіх закутків людських душ ввесь смуток, біль?
Чи потрапить розбудити надію в тих, що втратили всю надію,
зросити любов'ю засмучені й спроневірені серця? Все те проминуло,
залишаючи лише згадку.
Новий 2019-ий зайняв його місце. Він всміхається і обіцює багато
добра й ласк. Вітаймо його з оптимізмом і в надії на Бога, бо Він з нами
у всі дні цього Нового Року і цілого нашого життя.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
História do ano que passou e Esperança
do que começou
O ano de 2018 já foi para a história deixando para trás tudo o que já
aconteceu, a humanidade chora o mal e agradece o bem acontecido nesse
ano.
Quantas ilusões foram perdidas!?
Quantos amores desfeitos, lares destruídos, homens e mulheres,
juventude desiludida?
Quantos terminaram a sua caminhada nas prisões?
Quantas lágrimas de pobres e abandonados!?
Quantas esperanças que se foram com o vento e deixaram apenas
amarguras e lágrimas?!
Quantos perderam o gosto pela vida, aos quais nem a morte significa
algo?
Quantos vivem apenas com o alimento do desespero?!
O ano velho despede-se, derramando lágrimas de todo o mundo, de
toda a natureza, de todos os homens e mulheres e principalmente derra
mando lágrimas de tantas consciências desesperadas?!
Conseguirá este choro lavar todas as injustiças, calúnias, ingratidões,
maldade que envolve o mundo?! Conseguirão essas lágrimas lavar os peca
dos de assassinatos, ódios, perseguições, injustiças?! Conseguirá lavar
todo o sangue derramado nas estradas, todas as amarguras do passado,
para que os que sonham com felicidade possam ter alguma esperança?
Oxalá as lágrimas do ano 2018 consiga lavar dos recantos das almas
humanas todas as tristezas, dores, desilusões, regar a flor da saudade e da
esperança que tanto sonha em crescer entre os homens, mas sempre
encontra mil dificuldades para crescer!
Conseguirão essas lagrimas dum passado amargo regar com amor e
delicadeza um belo e florido jardim , onde crescerão flores de esperança,
de amor, de bondade, amizade, misericórdia, perdão, esforço delicadeza
para o ano que com eça... Será este ano de 2019 um ano, onde crescerão
belas flores de ESPERANÇA, BONDADE, PAZ e FELICIDADE.
Para esta flor, para a ESPERANÇA, este ano de 2019 sorri e quer, de
coração aberto, abraçá-la afetuosamente!
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Intenção pela evangelização
Pelos jovens, especialmente os da América Latina; para que;
seguindo o exemplo de Maria, respondam ao chamamento do
Senhor para comunicar ao mundo a alegria do Evangelho.
Iniciamos o ano de 2019, e a primeira intenção do Apostolado de
Oração para este ano se volta para os jovens. Em outubro do ano passado
aconteceu em Roma o Sínodo sobre os jovens. A Igreja demonstra sua
preocupação com essa classe, e demonstra que quer saber e escutar as
ansiedades deles, pois o jovem é a janela do futuro, consegue ir além e
gerar mudanças de maneira mais rápida. E o Papa Francisco propõe nesta
intenção Maria como modelo para o jovem , e isto é interessante notar, ao
contrário do que muitos podem pensar Maria quando foi escolhida para
ser a Mãe do Salvador não era uma senhora de idade, embora isso não
esteja apontado nos Evangelhos, mas tinha mais ou menos a idade de 15
anos segundo a tradição da Igreja. Uma jovem , que possuía planos, mas
mesmo com seus anseios, deixa-se livremente se envolver pela vontade
do Senhor se proclamando como Serva, entrega toda sua existência nas
mãos do Pai, que nela cumpre Sua vontade, conceder o Salvador para todo
gênero humano. Em um mundo perturbado, principalmente o mundo dos
jovens, cheio de incertezas, falta de diálogo, falta de clareza, onde tudo
parece ser normal, onde o que vale são preceitos fundamentos que não
vem do Evangelho de Jesus Cristo, Maria vem demonstrar sua inteira
disponibilidade em estar ao serviço do Senhor, para deste modo construir
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um mundo mais fraterno, por isso, o jovem não deve ter medo, deve ir
além, contar com ajuda Divina e companheirismo dos que estão ao seu
redor e comungam das mesmas idéias.
Quando se ouve a voz de Deus, tudo parece se tornar mais fácil, tudo
fica diferente. É tão bonito contemplar jovens cristãos, comprometidos
com a causa do Evangelho, com a Igreja. Mas para isso é necessário sair do
comodismo, diz o Papa Francisco na Jornada da Juventude em Cracóvia:
"Para mudar é necessário sair do sofá". E no documento Evangelium Gaudium, descreve: "Como é bom que os jovens sejam 'caminheiros da fé',
felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto
da terra" (n. 106). Ter Maria como modelo de desprendimento, convoca os
jovens exatamente para este trabalho. Ela não segurou Cristo para si, sabia
da Sua missão na terra em propagar a Boa Nova, e converter os corações
endurecidos e desviados. Assim deve ser o jovem na Igreja, com ele a
Igreja se torna dinâmica, atrativa, alegre e acolhedora.
A América Latina é o continente onde há mais jovens católicos, dela
nasce a esperança para toda a Igreja. As experiencias missionárias neste
terreno, de maneira especial em terras brasileiras favorecem o crescim en
to humano e cristão dos jovens; que despertam vocações para o matrimô
nio, para a vida sacerdotal, para a vida religiosa e consagrada; que geram
homens e mulheres mais conscientes e comprometidos com uma Igreja
em saída e uma sociedade mais justa, e isto é possível com a presença dos
jovens que arriscam , que não vivem cansados ou com cara de tédio, que
tem esperança e desejo de mudança para algo melhor.
Confiemos a Maria todos os nossos jovens afim de que ela os guie para
um caminho pleno e generoso.
Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Намірення за Євангелізацію
За молодь, особливо з Латинської Америки, щоб слідуючи
за прикладом Марії, відповіли на поклик Христа і поширення
радості Євангелії у світі.
Ми розпочали 2019 рік і перше намірення Апостольства молитви
цього року звертається до молодих лю дей. В жовтні, минулого року, в
Римі відбувся Синод присвячений питанню молоді. Церква висловлює
своє переживання з цією категорією людей і хоче знати, чути і
переживати їхні тривоги, адже молодь є вікном у майбутнє, молодь
іде вперед і пришвидшує зміни в світі. Папа Франциск пропонує це
намірення в світлі того, що Марія є прикладом для молодих, і саме це
є актуальним, бо багато можуть собі дум ати, що коли вона була
обрана стати Матір'ю Спасителя, то була вже доросла. Хоча це і не
зазначено в Євангелії, але згідно з традицією Церкви вона мала десь
15 років. Молода і проста жінка, яка теж мала плани, можливо хотіла
мати свого чоловіка, щоб створити власну родину. Можливо і з
острахом, але вона вільно віддає себе волі Божій і бере участь у плані
Господа, проголошує себе слугинею, віддає всю себе і через неї Отець
Небесний виконує Своє бажання, дарує людині Спасителя.
У сучасному світі, який сповнений різними тривогами і

5

Намірення за Євангелізацію
невизначеностей, а особливо для молодих лю дей, часто немає
відповіді на багато запитань, відсутність діалогу, немає чіткого плану
дій у житті, немає основних засад, де люди не беруть за приклад
Євангеліє Ісуса Христа, приходить Марія. Вона своїм життям
демонструє і наочно показує свою готовість служити Господеві, щоб
будувати світ на братніх засадах, тому молодді не потрібно боятися, а
навпаки йти вперед, розраховувати на божественну допомогу, брати
участь у спілкуванні з оточуючими на потрібні теми та ділитися
новими ідеями.
Коли людина почує голос Бога, то все стає набагато простіше. Так
гарно споглядати на молодих християн, які є прихильниками
Євангелія та Церкви. Але для цього треба вийти із зони комфорту,
каже Папа Франциск на зустрічі молодді в Кракові!': "Щоб змінити
щось, то треба встати з дивану". В документі Evangelium Gaudium Папа
пише: "Як це чудово, що молоді люди можуть бути «вуличними
проповідниками», щасливі, що можуть нести Ісуса Христа до кожної
вулиці, до кожної площі, до кожного закутку землі". Мати Марія сама
як приклад самовідданості закликає молодь до цієї праці. Вона не
затримувала Ісуса, знала свою місію тут на землі - поширювати Добру
Новину, і перетворити жорстокі та тверді серця. Отже, такою повинна
бути молодь в Церкві, бо з нею Церква стає динамічною,
привабливою, веселою та привітною.
Латинська Америка - це континент, де є більше молодих
католиків, звідки народжується надія для всієї Церкви. Місійний
досвід на цьому континенті, особливо на бразилійських землях,
сприяє людському і християнському зростанню молоді. Вона
пробуджує покликання до шлюбу, до священичого і монашого
служіння, до релігійного і святого життя. В такий спосіб заохочується
чоловіків і жінок свідомо дивитися на Церкву та будувати справедливе
суспільне життя і це все заслуга молодих лю дей, які не шукають
вигоди, а невтомно і жваво працюють з надією та бажанням змінити
світ на краще.
Довіримо молодим до Марії, щоб вона могла привести їх до
доброго і щедрого шляху.
о. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Апостольство Молитви - апостольство радости
Зустріч з Ісусом і з Марією зроджує радість якої кожна
людина потребує і бажає. Марія, зустрічаючися з
Єлисаветою висловила свю радість в пісні "Величає душа
моя Господа", яка є величною піснею радости, що її Марія
пережила коли відчула присутнсіть Ісуса в її житті.
Апостольство Молитви запрошує своїх членів і всіх людей,
шукати ту найкращу радість, яку всім дає Ісус Христос.
Композиція Баха "Ісус, радість людей" вказує на Ісуса як
на найкраще джерело радости і запрошує всіх йти до того джерела, щоб там знайти
правдиву радість для свого життя:
"Щасливий я, бо маю Ісуса, О, як сильно його тримаюся, щоб він приніс розраду
для моєї душі. Коли я в смутку маю Ісуса, який мене любить і на мені покладає
надію. Тому не залишу його... Ісус - моя радість, підпора і сила мого серця. Ісус
відганяє мій смуток, він є силою мого життя, він радість, сонце для моїх очей, скарб
й велике щастя для моєї душі, тому не перестану спішити до Ісуса, до мого серця і
мого щастя".
Ці слова нас усвідомляють, що щастя людей, в першій мірі, полягає у
гармонійній зустрічі з тим який є джерелом радости. Спасення це зустріч і злука з
Ісусом за прикладом Марії і ця зустріч приносить радість як принесла для Марії коли
Ісус замешкав в її лоні.
Ісус не був сумним учителем. Святе Письмо вказує нам на Бога як Бога радости:
Говорив автор книги приповідок: "День за днем я радів його присутністю (Прип
8,30). Бог каже: "Любиш справедливість і ненавидиш зло, бо твій Бог вибрав тебе
з-поміж твоїх друзів, намастив тебе олією радости (Євр 1, 8-9). Псальмопівець
зізнається: "Я завсіди бачив Господа перед мною. Він є по моїй правиці і я не
похитнуся. Тому моє серце радіє й мій язик веселиться бо твоя присутність
наповнить мене радістю." (Пс 16, 8 -11)
Справді, Ісус пережив хвилини смутку, хоч він є самою радістю сам в собі. Він
плакав, тепрів голод, умучення, опущення, смерть, але його підтримувала незахитна
радість знаючи, що через хрест, ув'язнення, суд і смерть дійде до вічної радости.
На Тайні Вечері, в останній промові до апостолів, Ісус обіцяв їм радість: "Це все
я вам сказав, щоб моя радість була у вас і ваша радість щоб була повна".
Дай Боже, щоб Марія, своїм прикладом слугині Господньої віддалила всіх
членів Апостольства Молитви від смутки зла, пригноблення, непевности й
розгублення, а також від грішного задоволення і вщіпила живими кольорами в усіх
чисту радість Христову яку він дає всім! Йдучи за прикладом Марії на дорозі до
Христа, Апостольство Молитви повинно бути прикладом радости за прикладом
Марії.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração - apostolado da alegria
De Jesus e Maria nasce a alegria desejada pelo
homem. Foi Maria que, no encontro com Izabel, cantou
um dos mais belos hinos de alegria porque sentiu a
presença de Jesus na sua vida. O Apostolado da Oração
ora pelo mundo, para que se dirija à fonte de alegria Jesus.
Uma composição de Bach "Jesus, alegria dos
homens", apresenta Jesus como fonte de alegria que
contagia e convida todos para procurarem a alegria em Jesus fonte de alegria:
"Bem-aventurado sou, porque tenho Jesus. Oh, quão firmemente eu o seguro,
Para que traga refrigério ao meu coração, Quando estou triste e abatido, eu
tenho Jesus, que me ama e confia a mim. Por isso não o deixarei, mesmo que
meu coração se quebre. Jesus é a minha alegria, o conforto e a seiva do meu cora
ção. Jesus refreia a minha tristeza, Ele é a força da minha vida, é o deleite e o sol
dos meus olhos, O tesouro e a grande felicidade da minha alma, por isso, eu não
deixarei ir Jesus da minha presença.
A felicidade nasce e consiste no reencontro com o Ser que é Feliz, fonte da
felicidade. "A salvação não é apenas perdão de pecados, mas, acima de tudo,
comunhão com Jesus à exemplo de Maria e essa comunhão traz alegria como
trouxe a Maria quando o Verbo Divino habitou no seu seio.
Jesus não foi um mestre triste. A Sagrada Escritura revela Deus como Deus
da alegria: "Eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto; dia após dia eu era o seu
prazer e me alegrava continuamente com a sua presença" (Pv 8.30). Em Flebreus,
Deus diz ao Filho: "Amas a justiça e odeias a iniquidade; por isso, o teu Deus,
escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria". No
Salmo messiânico (16. 8,11) o salmista declara: "Eu sempre via o Senhor diante
de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu cora
ção está alegre e a minha língua exulta [...] e me encherás de alegria na tua
presença".
Embora Jesus tenha experimentado tristeza, ele é alegre por natureza. Ele
chorou, sofreu fome, cansaço, abandono, morte, mas foi sustentado por uma
alegria indestrutível. Foi "pela alegria que lhe estava proposta, que ele suportou
a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus". Em suas
palavras de despedida, Jesus promete aos discípulos: "Tenho lhes dito estas
palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja comple
ta" (Jo 15.11; 17.13). Queira Deus que Maria, com seu exemplo da serva do
Senhor, apague nos homens a indiferença, a tristeza ou a "euforia mundana" e
imprima de forma constante a alegria de Cristo! Seguindo o exemplo de Maria no
caminho a Jesus, a humanidade, espelhando-se na alegria dos membros do Apos
tolado da Oração seja atraída à fonte de alegria à exemplo de Maria.
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Congregação Mariana
Ano Novo, novas metas e uma fé renovada.
Oração inicial: Cantar uma kolhada.
Queridos jovens!
Mais um ano se inicia, cheio de esperanças e novos sonhos trazidos
pelo Nascimento do Menino Jesus. Com este começo de ano, com os
festejos de primeiro de janeiro, certamente lembramos das crianças
batendo de porta em porta para desejar - Feliz Ano Novo, dizendo: "Schicha rodecha jeto pschenetia, na schtaschtia na zdorovlha, na toi novei rik
stchob vam lipsche narodelocha iak vtorik". E quanta alegria sentida nessa
linda tradição. Que possamos realmente ter um ano com bênçãos, sorte,
saúde e cheio de realizações. Por isso, é tempo de renovar nossas vidas, de
deixar de lado tudo aquilo que não deu certo e recomeçar confiantes na
graça de Deus que nos diz: "Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de
Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas" (M a
teus 6: 33).
Se por ventura o ano que passou o cansaço e a opressão assolou você,
é só repetir com o apostolo Mateus: "Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei" (11. 28). Contudo, vocês podem
se perguntar: E os erros passados? Digo-vos: Não esqueça-os para não
repeti-los mais. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para
vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
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planos de dar a vocês esperança e um futuro" (Jeremias 29:11).
Podemos refletir as palavras de incentivo proferidas pela sua Santida
de, Papa Francisco: "O tempo que hoje estamos a viver não precisa de
jovens-sofá, mas de jovens com sapatos, ainda melhor, calçados com as
botas. Aceita apenas jogadores titulares em campo, não há lugar para
reservas" (Papa Francisco JMJ Cracóvia 2016).
Enfim, o mundo de hoje pede-vos para serdes protagonistas da histó
ria, porque a vida é bela desde que a queiramos viver, desde que tenha
mos coragem em deixar o comodismo do sofá e queiramos deixar uma
marca de bem.
Afinal, é Ano Novo, é hora de traçar planos, estabelecer metas e obje
tivos para seu grupo de jovens e juntos executarem no decorrer deste
novo ano que se inicia. Para isso, reflitam em seu grupo de jovens e juntos
planejem ações concretas a serem realizadas no decorrer de 2019.
Sigam as seguintes sugestões:
V Em quais praticas de âmbito espiritual já existentes em sua comuni
dade o seu grupo de jovens precisa participar com mais devoção para
maior crescimento espiritual no decorrer de 2019?
V Que planos sociais seu grupo pode desenvolver na sua comunidade?
V Quais praticas culturais precisam ser resgatadas em sua comunidade
e como seu grupo pode ajudar a resgatar?
Jovens, sejam sinal de amor e esperança neste mundo com tanta
injustiça, desamor e ódio. Sejam luz, como uma lâmpada de 100.000 velas
irradiando a luz de Cristo para aqueles jovens perdidos que vivem longe do
amor de Deus.
E para completar esta reflexão compartilho com vocês esta história a
qual irá mostrar o que precisamos ter e fazer para sermos cristãos autênti
cos:
O Lenhador e o Machado
Essa é a história de Pedro, um ótimo lenhador que chegou a uma
serraria procurando emprego. O capataz deu-lhe um dia para que ele mos
trasse as suas habilidades.
Pedro surpreendeu o capataz, pois era capaz de derrubar dez árvores
enquanto o normal era abater duas por dia. O melhor lenhador derrubava
quatro. Diante disso, Pedro foi alvo de comentários por parte de todos,
pois era o melhor lenhador que se conhecia. Foi um verdadeiro sucesso.
Porém, depois de algum tempo, sua produção baixou até que passou
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a ser o pior de todos os lenhadores. O que estaria acontecendo? O capataz
preocupado, procurando saber o que estava havendo, chamou Pedro e
disse:
- No dia em que você chegou aqui derrubou dez árvores, sem
demonstrar cansaço e assim continuou por algum tempo. Mas ultimamen
te o vejo abatido e esgotado, sua produção foi caindo e você tem derruba
do apenas uma árvore por dia. O que houve?
- Não sei, respondeu Pedro. Estou trabalhando como nunca trabalhei
antes: tenho me esforçado três vezes mais, sou o primeiro a ir para a mata
e o último a voltar!
O capataz pensou um pouco e perguntou a Pedro:
- Pedro, nesse tempo que está aqui, quantas vezes você amolou o
machado?
E Pedro, um pouco atrapalhado, respondeu:
- Nenhuma, não tive tempo.
Reflexão:
Semelhante fato ocorre em nossas vidas. Quantas vezes almejamos
sucesso apenas confiando em nossas próprias forças, esquecendo da
onipotência e da misericórdia de Deus. O machado é nossa fé e nosso
amolador (objeto que afia instrumentos) é o Espírito Santo. Se você não
tiver contato com Ele, seu machado vai diminuindo a produção até ficar
inútil. Com quanta frequência você se volta para Deus durante o seu dia de
trabalho? Nossa vida espiritual, nossos dons e virtudes tem que no
mínimo permanecer estável. Nunca diminuir! O que temos produzido com
as ferram entas recebidas de Deus (nossos dons, talentos)?
Sugestão de dinâmica:
Neste ano de 2019, a nossa Igreja terá como tema para reflexão "A
Palavra de Deus e a Catequese". Por isso, esta dinâmica propõe, que você
coordenador verifique o quanto seus jovens conhecem a Palavra de Deus
e os incentive para que a leiam ainda mais, que a tenham como escudo de
suas vidas. E desta forma tenham Deus mais presente em suas vidas.
Distribua palavras como: pedra, pobre, oração, templo, fé, mulher,
sem ente, ouvido, criança, dentre outras tiradas da Bíblia. Cada jovem
deverá receber uma palavra e após um certo tempo deverá citar um versí
culo Bíblico que tenha a palavra recebida.
Finalizar o encontro com a oração de um Salmo ou um Canto Litúrgico.
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Movimento Eucarístico Jovem
Quero respeitar e amar os idosos como Jesus
1. Acolhida
Um
imagem

cartaz com
a
do Coração de

Jesus e a frase:
"Você
acredita
em
Jesus? Ele deixou promes
sas para todos nós!"
Cantar a música: Meu
coração é para ti Senhor.
2. Organizar a sala para o Encontro com:
M aterial: papéis e saco para a dinâmica, cartazes espalhados retratan
do idosos de todas as maneiras: felizes, mendigando, doentes, rezando,
um crucifixo.
3. Objetivo do Encontro
- Ajudar a desmistificar os preconceitos que se tem com os idosos,
como também as nossas dificuldades com os mesmos;
- Vê-los com a ótica do amor;
- Ter em mente que um dia o seremos idosos.
4. Oração inicial
Pai Nosso seguido de oração espontânea.
5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês
6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Eclo: 25, 5-8 - A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o
tem or a Deus é a sua glória.7
7. Aprofundamento do tema
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Os jovens serão os idosos de amanhã. Devemos respeitar e ser solidá
rios com o nosso sem elhante, independente da sua cor, idade, nível social.
O idoso merece nosso carinho e respeito. Os preconceitos impedem o
exercício da fraternidade.
Cinco direitos do idoso
1. Ser atendido primeiro
Está no artigo 3 .5
*9, inciso I do Estatuto do Idoso: quem passou dos 60
tem atendimento preferencial imediato e individualizado nos órgãos
públicos e privados. A pena para quem discriminar, impedir ou dificultar o
acesso a operações bancárias, meios de transporte ou qualquer instru
mento necessário para o exercício da cidadania é de um a seis meses de
reclusão e multa (não há valores fixos, depende de cada caso).
2. Receber cuidados médicos
O idoso tem direito à atenção integral para sua saúde por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS) e também à atenção especial a doenças que
afetam mais os idosos (artigo 15 do Estatuto do Idoso).
3. Ter prioridade na Justiça
O artigo 71 do Estatuto do Idoso garante prioridade na tramitação de
processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais
em qualquer instância.
4. Ser respeitado
Submeter um idoso a atos de negligência, discriminação, violência,
crueldade ou opressão é crim e. As punições, previstas no artigo 4 .9 e do 95
ao 108 do Estatuto do Idoso, variam de acordo com a falta.
5. Ser tratado com afeto
O abandono afetivo é o sofrimento mais grave e mais silencioso para
um idoso, pois só pode ser notado por quem convive muito com eles.
Nenhum cuidado ou conforto material substitui o carinho da família.
Deixar de visitar o idoso em hospitais, casas de saúde ou entidades de
longa permanência ou não prover suas necessidades básicas é crim e. A
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pena é a detenção de seis meses a três anos e multa.
8. Dinâmica
Cada um com um papel previamente distribuído escreverá uma
dificuldade, uma resistência, um problema que tem em aceitar o idoso.
Todos os papéis são colocados em um saco ou caixinha. Depois de sacudir
cada um pega um papel, se tirar o que escreveu troca, e coloca a questão
como se sua fosse. Tentará compreendê-lo. Cada qual lerá o que está em
sua folha, em voz alta, usando o pronome eu. Assume o problema e apre
senta a solução. Após essa dinâmica fazer um balanço do que aproveita
mos e uma reflexão sobre como mudaremos o nosso agir daí em diante.
9. Compromissos ou tarefas para o mês
Dar uma palavra, manifestar carinho a um idoso carente.
Taemnetsiá: Jesus é fonte de água viva
"A água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a
vida e te rn a ." (Jo:4,13)
Tarefa: Buscarei durante este mês saciar os meus desejos e as minhas
sedes junto de Deus.
10. Questões e Respostas para o Evangelizador
a) Saber esperar nossa vez e não ficar irritado quando as coisas demo
ram, são mostras desta virtude. Como se chama?
PACIÊNCIA
b) Saber esperar pelo que tem os e recebemos todos os dias é o signifi
cado desta virtude. Como se chama?
GRATIDÃO
c) Feita de palavras e ações, é a virtude que nos pode para cumprir
nossos deveres e promessas. Fazendo com que cheguemos no horário nos
lugares, fazendo nossa lição de casa, alimentando nosso bicho de estima-
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ção e cumprindo todos nossos compromissos. Como se chama?
RESPONSABILIDADE
d) Quem ajuda, estende a mão a quem precisa, põe em prática esta
virtude. Como se chama?
CARIDADE
e) As pessoas e coisas mais frágeis necessitam. Os bebês, as coisas
delicadas, os anim ais, as plantas, o idoso. Como se chama?
CUIDADOS
f) Gostamos de receber, nossa mãe e nosso pai costumam fazer na
gente, na maioria das vezes quando vamos dormir. Fazemos também nos
nossos bichos de estimação, nas pessoas que gostamos. Os idosos gostam
de receber. Para receber é preciso tocar na pessoa ou coisa. Como se
chama?
CARINHO
g) As pessoas são diferentes, cada um tem seu jeito de ser. Nem tudo
é do jeito que gostaríamos que fosse. Devemos ter para viver bem. Como
se chama?
COMPREENSÃO
h) Devemos ter para com a natureza, para com as pessoas. Como se
chama?
RESPEITO
i) Precisa de atenção, respeito, carinho, compreensão, cuidados, paci
ência. Às vezes as famílias os abandonam. Às vezes eles não querem mais
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moram com suas fam ílias, pois acham que já estão dando muito trabalho.
Como se chama?
IDOSO
j)
Querer bem e gostar muito das pessoas, das coisas. Jesus deixou
como o maior mandamento. Como se chama?
AMOR
3) Formar grupos de três adolescentes. Cada grupo desenha a sua
escada com dez degraus.
4) As respostas corretas serão coladas na escada, começando de baixo
para cima.
5) Peça para um representante de cada equipe desenhar uma
"pessoa" no degrau onde conseguiram chegar.
11. Oração final - Oração de Agradecimento
Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que
nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da
minha vida o Senhor sempre estará presente.
Obrigado pelas desilusões elas me ensinaram que não devo colocar
todo o meu coração em nada que existe aqui na terra e que fazendo isso
sofrerei menos quando algo não da certo. Obrigado pelas lágrimas, pois
elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente.
Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar e assim
sendo sei que sempre serei perdoada por Ti. Obrigado Senhor pelo am a
nhecer, ele me mostra que sempre posso recomeçar.
Obrigado também pelo anoitecer ele me faz lembrar que tudo nessa
vida é passageiro e que nenhum momento da vida seja bom ou ruim
durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo
nesta vida depende unicamente de Ti e que um dia todos possam enxergar
que sem Ti não somos nada. Amém.
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Покровитель на місяць
Св. Єфрем, диякон і Вчитель Церкви: 28 січня
Єфрем,
«сирійсьі ■
■
■
■
”■
пророк», як його називал
сучасники, дуже почитаний >
східній традиції.
Він був поет і богослов
одне
й
друге
разом
невіддільно.
Ефрем народився близьке
306
року
в
Нізібі
(М есопотамія). Коли рідне
місто зайняли перси (367 р.)
він подався до Едеси (Ірак)
там заклав свою богословськ
школу. Жив у печері поблід
Едеси -У р ф а іракською, і там помер 9 червня 373 р.
Хрищення прийняв на 18-ому році, довший час був помічником
нізібійських єпископів Якова
і Вологерія, допомагаючи їм
дияконським служінням, тобто у різних адміністративних справах і
при виголошенні Божого Слова. З його творів зрозуміло, що знав
грецьку філософію, але сторонився її.
Єфрем Сирин був богословом «інакшого принципу», ніж те, що під
богослов'ям (теологією) розуміє західна традиція. Він викладав у своїх
піснях і поетичних проповідях основи християнської догматики, не
входячи в їх дослідження і розвиток з боку логіки та розумувань науково кажучи, він не належить до спекулятивного богослов'я. За тих
часів Церква мала клопоти з гностиками та аріанами; Сирієць
виступав проти аріанської єресі, але, знову ж таки, не заглиблюючись
у її дослідження, а зупиняючись на тому, що правильна віра є отака, й
на цьому все.
Він не був таким поетом, як, скажімо, св. Йоан від Хреста, великий
містик, поезія якого настільки глибоко теологічна, що довгі трактати
необхідні для детального пояснення викладеного в кількох поетичних
рядках. Співи Єфрема Сирина - цілісні і водночас «без заглиблення в
премудрість». Саме через це його так сильно люблять прихильники
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східної
традиції,
які
кажуть,
на
відміну
від
західного
інтелектуалізованого підходу, що віру потрібно вивчати серцем.
Ще за життя Єфрема до нього зверталися за порадами і просили
про молитву; по смерті ж думка про нього як святого утвердилася й
поширилася дуже швидко. Католицька Церква не проголошувала його
святості окремим рішенням; Сирієць належить до спадщини святості
нерозділеної Церкви. Тільки Папа Бенедикт XV проголосив його 1920
року Вчителем Церкви.
Єфрема Сирійця звуть «арфою Святого Д уха». Церковні гімни як
жанр, до речі, виникли саме після того, як він перший став їх писати.
Він також був дуже близький духовно до Пресвятої Богородиці, і коли
йдеться про підтвердження існування в Церкві теологічної думки про
Непорочне Зачаття Приснодіви, то звертаються саме до творів св.
Єфрема.
В іконографії зображається як самітник, що сидить на стовпі, або
над ним вогняні стовпи у небесах; у печері, з книгою в руках; зі
зверненими до неба очима, повними сліз, що вказує на його поетичні
зворушення. Убраний як монах або диякон. У західному мистецтві
з'являється рідко.

S. Efrém, о Sírio - 28 de janeiro
Nasceu em Nisibis, Mesopotânia, na S íria , (hoje Turquia) cerca de 306
DC. Efrém dirigiu a escola local de catecismo servindo sob a orientação de
São James de Nibisis e acompanhou James ao Consílho de Niceia em
325.Quando a cidade de Nibisis passou para o controle dos Persas Efrém
foi para Edessa onde ele se tornou um diácono e escreveu vários comentá
rios sobre as Escrituras e vários hinos. Após visitar São Basílio na Cesareia
em 370 Efrém retornou a Edessa para servir os pobres e os necessitados
em um período de extrema fome na região. Ele morreu em 9 de junho de
373 em Edessa.
A fama de São Efrém está nos seu escritos e nas suas homílias que
podem ser lidas em voz alta, porque rimam como hinos. Escreveu os
primeiro hinos que foram compostos para uso popular e usado com um
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caráter didático para a época e em
geral eram dirigidos contra as here
sias. Ele é o responsável pela introdu
ção dos hinos no culto popular. Notá
vel são os seu hinos Nibesianos e os
cântigos para estações do ano. É
chamado a "Harpa do Espirito Santo".
Varias composições a ele atribuí
das ainda são usadas nas igrejas Sírias
e sua reputação espalhou-se pelos
países de língua grega antes mesmo
de sua morte. O hino "Receba o
Senhor" foi traduzido em cirílico e
hoje é recitado nas Vésperas e nas
Matinas durante a quaresma.
Ele escreveu ainda vários comen
tários aos livros bíblicos e um testa
mento espiritual que foi editado mais
tarde com sua própria letra.
Todo o trabalho de São Efrém é elevado em estilo, em expressão,
cheio de imagens e era um teólogo que escrevia como um poeta. É consi
derado um grande escolástico na Igreja Síria e muitos dos seus trabalhos
foram traduzidos para o Grego, Armênio e Latim.
São Efrém era devotado a Virgem Maria e frequentemente invocou a
Imaculada Conceição como sua devoção absoluta bem antes do assunto
ser discutido pela Igreja e ser considerado um dogma de fé.
Ele tinha certeza da absoluta falta de todos os pecados, inclusive o
original, á Virgem M aria. Ele é sempre invocado como testemunha da
Imaculada Concepção de Maria porque, segundo a tradição ele, em seus
escritos, teria tido uma visão da Virgem e com isto podia provar sua tese
com clareza absoluta.
Ele é muito venerado na Igreja Oriental.
Foi declarado Doutor da Igreja pelo Papa Benedito XV (1914-1922).
Sua festa é celebrada no dia 8 de junho no rito Latino e dia 28 de janei
ro no rito Oriental.
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Reflexão
Alegre-se por causa das provações, elas produzem
perseverança
"Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem
por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseve
rança" (cf. Tg. 1,2-3).

Provação é uma palavra que a
maior parte das pessoas não quer
ouvir falar. Elas sabem que esta
palavra, na maioria das vezes, pode
representar desconforto e desestabilização. É ainda pior quando a
provação vem acompanhada por
grandes sofrimentos como a perda
da saúde, o desemprego e a morte.
De modo geral, desesperar-se
diante da provação não ajuda em nada a passar por ela, pelo contrário, pode ser
ainda pior! O desespero compromete a razão e leva à criação de monstros
interiores. Se a provação representa um problema, esteja certo, o desespero é
um problema ainda maior.
Deixe de lado o desespero
Podemos olhar para as provações que se nos apresentam de duas maneiras:
pela lente do mundo ou pela lente cristã. Se enxergarmos as provações tão
somente com a lente míope do mundo, estaremos produzindo em nós, certa
mente, o desânimo. Ao contrário, se olharmos com a lente cristalina e precisa da
Palavra de Deus, seremos alcançados pela perseverança.
Aliás, na carta de São Tiago, encontramos uma preciosa instrução: "Meus
irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança", (cf. Tg
1.2- 3). Com essa proposição de Tiago, até mesmo a forma como comumente se
olha para a provação muda, não mais com pesar ou desespero, mas com alegria.
Em outra passagem, temos uma instrução bem semelhante à de Tiago:
"Também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação
produz perseverança; a perseverança leva a uma virtude aprovada; e a virtude
aprovada desabrocha em esperança. E a esperança não nos decepciona" (cf. Rm
5.3- 5).

20

Reflexão
Afinal, o que é a perseverança?
A palavra perseverança vem do Latim perseverare, que quer dizer "manter
-se firme, persistir". Ela é formada pela partícula "per", que quer dizer "totalmen
te", seguida pela partícula "severus", que quer dizer "sério, firme", ou seja, ser
perseverante é permanecer "totalmente firme" diante da provação.
Não é a toa que o fundador da Comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas
Abib, tem uma expressão bastante conhecida e que resume muito bem tudo o
que tratamos neste artigo até este momento. Em diversas oportunidades, ele nos
admoesta: "Aguenta firme, meu filho!", "Aguenta firme, minha filha!" Portanto,
diante da provação, precisamos nos esforçar para permanecermos firmes e
convictos. Caso contrário, assumiremos uma atitude fragilizada pelo medo e
pelas emoções. Em outras palavras, estaremos assumindo atitudes de pessoas
melindrosas e "fracas", no pior sentido da palavra.
Como permanecer firme diante das provações?
Somente pelas forças humanas essa empreitada seria quase impossível. Portanto,
quero apontar para um elemento essencial que nos ajuda a passar, com digna firmeza,
pelas provações: a graça de Deus. Ela é abundante e está à disposição de todos. O Catecis
mo da Igreja Católica, no parágrafo 1821, rememora-nos que todos devemos esperar e
contar com a graça de Deus, seja qual for a circunstância em que nos encontrarmos.
Pela irradiação da graça de Deus, todas as dimensões da vida do homem são fortale
cidas. Em Jesus, somos cumulados de graças sobre graças. Sermos visitados pela graça de
Deus não significa o fim das provações em nossa vida, mas, sem dúvida, encontraremos
força e um novo significado para passar por elas. Não duvide! Pela graça de Deus somos
capazes de passar por qualquer provação. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco.
O Concilio de Trento nos ensina que até mesmo Cristo sofreu grandes provações,
especialmente no momento de sua crucificação. Não é à toa que a Igreja venera a Santa
Cruz de Jesus. A Igreja exalta a Cruz Redentora por meio de um belo e antiquíssimo hino
cantado nas vésperas da Semana Santa, o Vexilla Regis prodeunt: O crux, ave, spes única!
-Salve, ó Cruz, única esperança!
Quero terminar com um trecho da Palavra de Deus
"Embora, exteriormente, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos
sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles.
Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que
se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno" (cf. 2Cor 4,16-18).
Por isso, não desanimemos!
Via Canção Nova
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Намірення Апостольства Молитви на 2019-ий рік
INTENÇÕES DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
PARA O ANO DE 2019

Січень
За євангелізацію: За молодь, особливо Латинської Америки, щоб
йдучи за прикладом М арії, давала відповідь на поклик Господа,
щоб передавати світові Євангелію радості.
JANEIRO
Pela evangelização: Pelos jovens, especialm ente os da Am érica L atina,
para que, seguindo o exem plo de M aria, respondam ao chamam ento
do Senhor para com unicar ao mundo a alegria do Evangelho.
Лютий
Універсальне: За великодушне відношення і прийняття жертв
торгівлі особами, примусової проституції і насильства
FEVEREIRO
Universal: Pelo acolhim ento generoso das vítim as do tráfico de pesso
as, da prostituição forçada e da violência.
Березень
За євангелізацію: За християнські спільноти, головно за тих які
переслідувані, щоб вони відчували присутність Христа і щоб їхні
права були збереж ені.
MARÇO
Pela evangelização: Pelas com unidades cristãs, em particular as que
são perseguidas, para que sintam a proxim idade de Cristo e para que
os seus direitos sejam reconhecidos.
Квітень
Універсальне: За лікарів і за гуманітарних осіб присутніх в
місцевостях війни, які наражають власне ж иття, щоб рятувати
інших.
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ABRIL
Universal: Pelos m édicos e pelo pessoal hum anitário presentes em
zonas de guerra, que arriscam a própria vida para salvar a dos outros.
Травень
За євангелізацію: Щоб завдяки зусиллям власних членів, Церква в
Африці ставала промотором одности між народами, знак надії для
того континенту.
МАЮ
Pela evangelização: Para que, através do empenho dos próprios mem
bros, a Igreja na África seja ferm ento de unidade entre os povos, sinal
de esperança para este continente.
Червень
За євангелізацію: За священиків, щоб тверезістю і покорою свого
ж иття, старалися про активну солідарність з найбільш убогими.
JUNHO
Pela evangelização: Pelos sacerdotes, para que, com a sobriedade e
hum ildade da sua vida, se em penhem numa solidariedade ativa para
com os m ais pobres.
Липень
За
євангелізацію: Щоб всі, які займаються ділянкою
справедливости трималися правди, щоб несправедливість яку нині
переживає світ не мала вирішального слова.
JULHO
Universal: Para que todos aqueles que adm inistram a justiça operem
com integridade e para que a injustiça que atravessa o mundo não
tenha a últim a palavra.
Серпень
За євангелізацію: Щоб родини завдяки життя молитви і любови
ставали все більше “лабораторіями гуманітарности”.
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AGOSTO
Pela evangelização: Para que as fam ílias, graças a um a vida de oração
e de amor, se tornem cada vez m ais “laboratórios de hum anização”.
Вересень
Універсальне: Щоб політики, науковці й економісти працювали
спільно для збереження морів і океанів.
SETEMBRO
Universal: Para que os políticos, os cientistas e os econom istas traba
lhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos.
Жовтень
Універсальне: Щоб подух Святого Духа розбудив нову місійну
весну в Церкві.
OUTUBRO
Pela evangelização: Para que o sopro do Espírito Santo suscite uma
nova prim avera m issionária na Igreja.
Листопад
Універсальне: Щоб на Близькому С ході, звідки вийшли різні
релігійні традиції і спілкуються тим самим простором ж иття,
зродився дух діалогу, спілкування і взаєного прощення.
NOVEMBRO
Universal: Para que no Próxim o O riente, no qual diversas tradições
religiosas partilham o mesmo espaço de vida, nasça um espírito de
diálogo, de encontro e de reconciliação.
Грудень
Універсальне: Щоб кожна країна зробила конечні кроки, щоб забезпечити
для молоді майбутність пріорітетом, головно тих які більше терплят.
DEZEMBRO
Universal: Para que cada país tom e as m edidas necessárias para fazer
do futuro dos m ais jovens um a prioridade, sobretudo daqueles que
estão a sofrer.
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