
Редакційне
Великий Піст - Сороковиця: час навернення

Сорокденне приготування до Свята Пасхи - Великий Піст це особливший 
час коли християни приготовляються до святкування Христового 
Воскресіння, це, як каже Св. Павло, час догідний, час сприятливий до 
навернення і до сприйняття діла спасіння, щоб могти дати відсіч стрілам 
лукавого зверненим проти нас.

В Літургії цей час називається "Сороковиця", тобто 40 днів присвячених на 
застанову над ділом спасіння і на зміну свого життя на все кращу дорогу. Цей 
час пригадує сорокденний піст Ісуса Христа перед виступм у публичну місію.

Сорок це символічне число в Біблії так Старого як і Нового Завіту, яке 
символізує важливі хвилини у службі для Бога. В Євангелії згадується сорок 
днів від народження до пожертвування Ісуса в храмі, час посту Ісуса в 
пустині, сорок днів перебування Ісуса з апостолами після воскресіння.

Посні практики: піст, милостиня і молитва. Піст це отримання від деяких 
страв на те, щоб спомогти тих, що потребують. З постом тісно злучена 
милостиня і також це час особлившого і стислішого приставання з Богом.

В Літургії все так установлене, щоб пригадувати вірним на покуту, піст, 
молитву, милостиню і навернення на кращу дорогу. В Літургії, кольори в 
церквах, літургічних риз, спів, відправи, має посний характер, щоб так 
сприяти вірним до глибшої застанови над ділом спасіння і над своїм життям.
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Editorial
Quaresma: um tempo de conversão

A Quaresma é o «tempo forte» 
que prepara para a Páscoa. Como 
escreve S. Paulo, é «o momento favo
rável» para realizar «um caminho de 
verdadeira conversão», de modo a 
«enfrentar vitoriosamente com as 
armas da penitência o combate contra 
o espírito do mal».

Na liturgia fala-se de "Quadragési
ma", isto é, um tempo de 40 dias. A 
Quaresma evoca os 40 dias de jejum 
vividos por Jesus no deserto antes de 
empreender a sua missão pública.

Quarenta é o número simbólico 
com que o Antigo e o Novo Testamento 
representam os momentos principais 
da experiência da fé do povo de Deus.
Exprime o tempo da espera, da purifi
cação, da consciência de que Deus é 
fiel às suas promessas.

Nos Evangelhos são também 40 os 
dias durante os quais Jesus ressuscitado instrui os seus, antes de ascender 
ao céu e enviar o Espírito Santo.

Sinais: jejum, esmola, oração.
Trata-se dos sinais, ou melhor, das práticas da Quaresma. O jejum 

significa a abstinência de alimento, mas compreende outras formas de 
privação para uma vida mais sóbria. O jejum liga-se à esmola.

A Quaresma, além disto, é um tempo privilegiado para a oração.

A liturgia
Na Quaresma a liturgia é direcionada ao pensamento de penitência, 

jejum e oração, e conversão.
Por fim, o Domingo de Ramos, em que se faz a memória da entrada de 

Jesus em Jerusalém e durante o qual é proclamada a Paixão de Cristo.
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Intenção pela evangelização
Pelas comunidades cristãs, em particular as que são perse

guidas, para que sintam a proximidade de Cristo e para que os 
seus direitos sejam reconhecidos.

Os cristãos são o grupo que mais são desprezados e sofrem ataques no 
mundo, tem seus direitos negados quanto a sua liberdade religiosa. Diver
sas são as razões para este ato e variam de país para país. Por exemplo, no 
Iraque e no Paquistão a causa para perseguição é o extremismo religioso, 
na China são causas políticas, a Ucrânia terra dos nossos ancestrais foi alvo 
de perseguição pelo regime comunista por um longo período. Muitos 
foram aqueles que deram e dão o verdadeiro testemunho do Evangelho 
dando sua própria vida por amor a Deus, á Igreja e ao próximo.

Neste cenário desumano de perseguição, sangue, e martírio Cristo 
vem dizer a cada comunidade, a cada cristão perseguido: "Coragem, eu 
venci o mundo". (Jo, 16,32-33). Essa coragem é sinônimo de entrega, de 
confiança, não é valentia, ou vontade de combater o sangue com o sangue, 
mas tendo convicção de que meio a todo mal a graça que vem de Deus é 
muito maior do que as aflições. Essa é uma mensagem de esperança, todos 
aqueles que perseverarem até o fim contemplarão a razão de suas espe
ranças. Cristo se fez e se faz presente em cada irmão que sofre, em cada 
mãe que perde seus filhos, em cada família que é metralhada pelo fato de
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Intenção pela evangelização

o ter como seu Senhor e Salvador. É um grande exemplo para cada um de 
nós ver cristãos que perdoam os que o perseguem. No Egito o Bispo Dom 
Paulo, da Igreja Ortodoxa Copta, no ano de 2014 disse no funeral de alguns 
cristãos assassinados o seguinte: "Verdade, amamos o martírio. Mas 
também amamos a vida. Não odiamos a vida na terra. Deus nos criou na 
terra para viver, não morrer. O fato de que aceitamos a morte não significa 
que nosso sangue não tenha valor, e não significa que não importa para 
nós. Não cometemos o suicídio. Mas testemunhamos para Cristo, quer 
com nossas vidas ou através da transição para o paraíso. Se vivemos, vive
mos para o Senhor; se morremos, morremos para o Senhor.

O Papa Francisco, preocupado com a situação, fez e faz um apelo: 
"rezo e peço para que, quem tem autoridade para fazê-lo, lute diligente
mente não somente para erradicar a perseguição e a discriminação religio
sa na própria nação, mas também para procurar métodos mais eficazes 
para promover a cooperação internacional, para derrotar estas ofensas 
contra a dignidade humana e a liberdade religiosa". Rezemos para que 
Deus atenda nossas preces, pela intercessão da Virgem Maria.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Намірення за Євангелізацію
За християнські спільноти, головно за тих які 

переслідувані, щоб вони відчували присутність Христа і 
щоб їхні права були збережені.

Християни - це група, яка найбільше страждає від нападів у світі, не 
мають ніякого права щодо їхньої релігійної свободи. Є багато причин 
для цього які відрізняються залежно від країни. Наприклад, в Іраку та 
Пакистані причиною переслідування є релігійний екстремізм, в Китаї - 
політичні причини, Україна -земля наших предків довго переслідувала 
комуністичний режим. Багато було тих, хто дав і дає справжнє 
свідчення Євангелія, багато хто дав своє життя за любов Бога, Церкви 
та ближніх.

У цій нелюдській сценарії переслідування, крові та мучеництва, 
Христос приходить, щоб сказати кожній громаді, кожному 
переслідуваному християнину: "Бадьорися, я подолав світ" (Йоіб, 
32-33). Це мужність є синонімом довіри, безвадливості, немає 
бажання щоб боротися крови з кров'ю, але має певність у тому, що до 
всього зла благодать, яка походить від Бога, набагато більша, ніж 
страждання. Це послання надії, хто витерпить до кінця розглядатимуть 
причину своїх надій. Христос був і є присутнім у кожному
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Намірення за Євангелізацію
страждаючому братові, у кожній матері яка втрачає своїх дітей, у 
кожній сім'ї які є застрілені тільки тому що мають Його як свого 
Господа і Спасителя. Це чудовий приклад для кожного з нас, побачити 
християн, які прощають тих, хто їх переслідує. У Єгипті, єпископ 
Коптської Православної Церкви, Павло, на похоронах деяких християн, 
вбитих 2014 році, сказав: "Це правда, ми любимо мучеництво. Але ми 
також любимо життя. Не ненавидимо життя на землі. Бог створив нас 
щоб на землі жити, не щоб умерти. Той факт, що ми приймаємо 
смерть, не означає, що наша кров не має значення для нас. Ми не 
здійснюємо самогубство. Але ми свідчимо про Христа, з нашим 
життям, так і шляхом переходу до раю. Якщо ми живемо, ми живемо 
для Господа; якщо вмераємо, вмераємо Господеві."

Папа Франциск, стурбований ситуацією каже: "Молюся і прошу, 
хто має повноваження це зробити, щоб боролися не тільки з метою 
викорінення переслідувань та релігійної дискримінації в самій країні, а 
й прагнути більш ефективні методи сприяння міжнародному 
співробітництву, перемогти ці злочини проти людської гідності та 
свободи віросповідань". Молімося щоб Господь Бог, через 
заступництва Пресвятої Богородиці вислухав наші молитви.
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Апостольство Молитви
Апостольство Молитви - світова мережа молитов і дій

Апостольство Молитви народилося як 
простенький рух, без намірів стати якимось 
великим і світовим рухом католицької Церкви, 
щоб нести Слово Євангелеії по світі не так 
проповіддю, але даючи для місіонарів духовну 
підтримку молитвами й жертвами.

Скоро, ця мала іскорка в Церкві перетворилася у великий і 
сильний рух і нині він став могутньою духовною силою в Церкві. 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 Церкви. Його 
завдання це також виховувати християн готових служити Церкві 
молитвою й різними ділами при церковних спільнот, в родинах, в 
середовищах своїх праць і зайнять. Члени Апостольства Молитви 
також стараються впливати на свої окруження не так проповіддю 
слова, але прикладом свого щоденного життя злученого з Христом, 
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 Апос
тольства 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 Христова ширилася по цілому світі й щоб правда Божа була 
пізнана між усіма людьми.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração -  cruzada mundial de oração e ação

O Apostolado da Oração nasceu simples, sem 

pretenções de ser um movimento cristão católico 

mundial. Era um grupo de estudantes jesuítas, dese

josos de unir-se aos missionários e levar a palavra de 

Deus para todos os povos não pela pregação mas 

dando, pela oração e sacrifícios, apoio espiritual aos missionários. Aos 

poucos, 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 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, jovens e crianças que, 

unidos a Cristo e levados pela fé, querem servir a 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 diversas atividades dentro das comunidades, nas famílias, 

no ambiente de trabalho e de lazer. Os membros do Apostolado da 

Oração, também têm por objetivo infiltrar-se em todos os ambientes com 

seu exemplo de vida, com simplicidade e humildade, 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 com oração e sacrifícios oferecer algo de si 

para que a doutrina de Jesus Cristo seja levada a todos os ambientes da 

sociedade.
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Quaresma: tempo de reparar o mal com o bem

Sugestões de textos bíblicos: Cada domingo da quaresma propõem 
um texto com tema especifico que nos prepara para Páscoa: Domingo do 
Publicano e do Fariseu Lc 18,10-14 que nos apresenta o orgulho pagão e a 
humildade como virtude para conversão; Domingo do Filho Pródigo Lc 15, 
11-32 a parábola mostra que a humildade e a sinceridade abrem portas 
para infinita misericórdia de Deus; Domingo da abstinência da carne Mt 
25, 31-46 lê-se sobre o Juízo Final, mostrando que Deus também é justo; 
Domingo da abstinência dos laticínios Mt 6,14 -  21 recorda a expulsão dos 
primeiros pais do Paraíso.

Dinâmica: O pecado
Material:
- Um copo (representa o nosso coração);
- Pedras pequenas (representam nossos pecados);
- Água (representa o amor de Deus);
- Uma bacia;
- Uma pinça ou pegador de gelo:

Congregação Mariana
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Desenvolvimento:
Apresentar um copo cheio de água dentro de uma bacia. Explicar que 

Deus nos criou no amor e para o amor. Deus nos fez "cheios" de sua graça, 
do seu amor de sua bondade, porém quando nos afastamos do amor de 
Deus o pecado vai entrando em nosso coração (colocar algumas pedras no 
copo com água) e vai ocupando o espaço do amor de Deus, assim o nosso 
coração fica duro, brigão, cheio de mágoas, violento, invejoso, mentiroso... 
tudo isso acontece quando não sentimos o amor de Deus.

E será que depois disso, depois de ter um coração empedrado, Deus 
nos abandona? Será que Deus deixa de nos amar? NÃO - NUNCA!

Mas Deus não desiste de nós, e enviou seu Filho Jesus Cristo com o 
poder de perdoar nossos pecados e "limpar" o nosso coração do mal. (com 
o pegador ou a pinça tirar as pedras). Agora que saíram os pecados (pedras 
que representam mentira, inveja, etc.) o que ficou faltando? Pois é, como 
Deus nos criou para estarmos sempre cheios de amor, além de tirar os 
pecados Jesus também quer que sejamos felizes e quer nos encher com o 
seu amor, sua força. Agora, se o nosso coração está em pecado, cheio de 
pedras, como podemos fazer? Como podemos tirar nossos pecados?

Sabemos que Jesus não veio para nos acusar ou condenar, Ele veio 
para nos salvar e nos "limpar". (Lembrar do sacramento da reconciliação - 
penitência)

Cometemos pecado quando somos egoístas e queremos ser felizes 
sem Deus e sem os irmãos.

Podemos nos afastar de Deus e dos irmãos fazendo o mal por meio de:
- Pensamentos (quando pensamos mal das pessoas e julgamos).
- Palavras (quando proferimos palavras que não são para o bem, ofen

sas).
- Ações (quando fazemos o mal de propósito).
- Omissões (quando deixamos de fazer o bem ou falar bem dos 

outros).
E neste tempo de quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A 

Igreja nos convida a viver e a meditar o caminho do Calvário vivido por

Congregação Mariana
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Jesus Cristo, escutando a Palavra de Deus, orando, compartilhando com o 
próximo e praticando boas obras. Nos convida a viver uma série de atitu
des cristãs que nos ajudam a parecer mais com Jesus Cristo, já que por 
ação do pecado, nos afastamos mais de Deus.

No entanto, nao é um tempo triste, pois, seguindo a quaresma cami
nhamos em direcção à alegria da Páscoa da Ressureição. Podemos compa
rar a quaresmo com o crescimento de uma árvore. Ao longo do tempo, a 
árvore deixa de ser semente, para passar a ser raiz, depois tronco, e assim 
até dar frutos. Também nós, na nossa caminhada, somos como árvores: há 
uma Palavra (a semente), que Alguém planta em nós. À medida que vamos 
crescendo em Fé, vamos ganhando raízes, troncos, ramos. E, eventual
mente, a nossa Fé frutifica -  em obras, testemunho, evangelização. E que 
sentido terá a quaresma se não nos ajudar a preparar e a crescer para 
podermos frutificar?

Celebrar a quaresma é reconhecer a presença de Deus na caminhada, 
no trabalho, no sofrimento da vida do povo. Jesus passou 40 dias de retiro 
no deserto, antes de anunciar o Evangelho. Celebrar a quaresma é reco
nhecer que Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe confiou: morrer pela 
humanidade e ser glorificado na ressureição. Tempo de graça e salvação, 
quando nos preparamos para viver o momento mais importante do ano 
litúrgico: a Páscoa, a Aliança definitiva do homem com Deus, a vitória 
sobre o pecado e a morte. Que possamos neste periodo crescer na amiza
de com Deus, deixando de lado as coisas medíocres. Pois, de nada adianta 
não comer chocolate ou deixar de beber refrigerante durante toda quares
ma se derepente não ajudamos a quem nos pede, ou estamos de mal com 
alguém.

Oração: Fazer a oração da via sacra de forma mais curta e reflexiva. 
Ou, conduzir que cada jovem faça o exame de consciência e escrever num 
papel seus pecados, colocar em um saco plástico e queimar. Rezar o Salmo 
Misericórdia (50 / 51) enquanto os pecados são queimados.

Congregação Mariana
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Queremos união, não queremos separação

1. Acolhida
Receber os adolescentes com alegria e 

atenção, dando a todos as boas-vindas. Após 
recebê-los aplicar a Dinâmica: "Teia da 
Unidade"

Objetivo: Promover a integração e 
demonstrara importância da unidade.

Material: Um novelo de fio ou lã.
Desenvolvimento: Pedir para que os 

adolescentes façam um circulo. A coordena
dora toma nas mãos o novelo de fio ou lã.
Em seguida a coordenadora prende a ponta 
do fio em um dos dedos de sua mão. Pedir para que cada adolescente diga 
o nome e o que ela (e) acha que é ser Igreja. Após isso, a coordenadora 
joga para um dos adolescentes que fará a mesma coisa. Assim se fará 
sucessivamente, até que todos do grupo falem. Como cada um atirou o 
novelo adiante, no final haverá no interior do circulo uma verdadeira teia 
de fios que os une uns aos outros.

Pedir para que as pessoas falarem:
- O que observaram;
- O que sentem;
- O que significa a teia;
- O que aconteceria se um deles soltasse seu fio.
Mensagem: Todos somos importantes na imensa teia que é a vida; 

ninguém pode ocupar o seu lugar. Jesus se entregou de forma especial por 
cada um que está presente e por isso é importante viver em união.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: cartaz mostrando os discípulos com Jesus, cartazes com 

frases para a dinâmica

3. Objetivo do Encontro
V Tentar mobilizar o grupo para que seja estimulado a observar mais 

o seu lar, sua rua, seu bairro, mostrando a importância do exercício da

Movimento Eucarístico Jovem

*
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solidariedade/humanidade, dentro do enfoque da cidadania.

4. Oração inicial
Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir 

teu Reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e 
mantém viva tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os 
passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos 
realizar teus desígnios. Sê tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discer
nimento.

Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. 
Ensina-nos a propor e não a impor e faze que busquemos sempre a verda
de. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de 
toda acepção de pessoas e da auto-suficiência. Une-nos a ti para que 
nunca nos afastemos da verdade. Amém.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
At: 2,44-47 - Comunidade solidária

7. Aprofundamento do tema
Demonstro e aplico o exemplo de Jesus na minha vida? Jesus de 

Nazaré partilhava tudo com os irmãos. Não fazia distinção de pessoas e 
viveu ajudando o próximo. Muitas vezes não sabemos nem quem é o 
nosso vizinho ou não falamos com alguém dentro da nossa própria casa.

História - A força da união
Certa vez, uma vaca caiu num buraco e não conseguiu sair. Ela era de 

um sitiante. Ele tentou ajudá-la mas não deu conta.Amarrou até uma 
corda na vaca, mas não conseguiu. Pediu, então, ajuda a três vizinhos. 
Estes vieram, cada um com uma corda. Chegando ao local, começaram a 
discutir qual o melhor lado para puxar a vaca. Um achava que era para a 
direção sul, outro para a direção norte, outro para direção leste e o último 
para a o oeste.

Como não chegaram a um acordo, cada um amarrou sua corda na

Movimento Eucarístico Jovem
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vaca, do lado que achava melhor, e começou a puxá-la.Um puxava para a 
direção norte, outro na direção sul, outro na direção leste e o último na 
direção oeste. Puxavam com toda a força, mas a vaca não saía.

Quando já estavam cansados, reuniram-se novamente e concluíram: É 
melhor puxar a vaca de um lado só, mesmo que a meu ver não seja o 
melhor lado. Pronto. Todos puxaram numa corda só e a vaca saiu.

É preferível o bom, unido com os outros, ao ótimo, sozinho. A nossa 
força está na nossa união. A minha idéia, eu acredito ser a melhor, mas eu 
a renuncio em favor do trabalho em equipe, em favor da vida em Comuni
dade.

Viver em Comunidade é difícil, mas é a coisa melhor do mundo. Com
pensa andar juntos, mesmo tendo de ceder um pouco nas próprias opini
ões. A nossa maior força está na nossa união.

Jesus sempre viveu e trabalhou em grupo. Até os trinta anos, perten
cia à comunidade familiar. Depois, a primeira coisa que fez foi reunir os 
doze Apóstolos e com eles viver, pondo tudo em comum. Foi difícil, teve 
até um traidor no grupo, mas venceu. O seu amor a eles foi crescendo 
cada vez mais. No final ele disse:

"Filhinhos... já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz 
o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que 
ouvi de meu Pai" (Jo 15,15).

8. Dinâmica -  Integração
Preparar com antecedência "corações recortados". Em cada coração
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escreve palavras como:
AMIZADE -  DIALOGO -  RESPEITO -  UNIÃO -  AMOR -  ACOLHIDA -  

ALEGRIA...
Cada coração deve ser partido em dois. Distribuir as partes para os 

adolescentes. Cada adolescente procurara o (a) colega que tem a parte 
que o completa. Cada dupla conversará sobre a palavra e o que tem a ver 
com o grupo.

Apresentar ao grupo o que cada dupla refletiu. A coordenadora irá 
refletir sobre a importância do grupo estar unido. Vamos conversar trocar 
idéias, rezar, brincar, conviver, crescer na amizade e na fé. Acreditamos 
que Jesus está no meio de nós, ajudando-nos a viver o seu mandamento: 
o amor.

9. Compromissos ou tarefas para o mês
Organizar uma campanha do agasalho, alimentos, balas ou brinque

dos para favorecer alguma Instituição de caridade, para praticar a solida
riedade.

Taemnetsiá: Jesus está no meio de nós!
"Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou no 

meio deles." (Mt:18,20)
Tarefa: Buscarei durante este mês trazer Deus para junto dos meus 

encontros com familiares e amigos.

10. Atividade de Reflexão
Cartazes com frases que estimulem o debate sobre o tema. Ex: Exerço 

o meu direito respeitando o limite do meu semelhante? Como vai a minha 
solidariedade? Contribuo com serviço/dízimo na minha Igreja?

O coordenador abrirá um debate. Após a conclusão confeccionar 
cartãozinho com as sugestões do grupo para viver a união e a fraternidade 
nas nossas comunidades.

11. Oração final
Jesus devo aprender a valorizar as pessoas e ajudá-las a resolver seus 

problemas. Devo sempre me unir aos outros. Dai-me um coração capaz de 
amar. Amém. Em seguida pedir para os adolescentes darem as mãos e 
cantam Pai-Nosso em ucraniano.

Movimento Eucarístico Jovem
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Покровитель на місяць
Святі Хризант і Дарія

19 березня

Хризант був сином патриція Полемія. Він охристився і невдовзі 
почав визнавати свою віру явно. Тоді батько змусив його одружитися з 
поганкою Дарією, яка завдяки молитві Хризанта прийняла св. 
Хрищення і погодилася на вінчання. Невдовзі погани їх ув'язнили і 
після жорстоких мук закували потрійними кайданами. Проте від 
побоїв на їхніх тілах не залишилося жодного сліду, окови самі 
поспадали, а темниця, в якій замкнули подругів, наповнилася 
надзвичайним світлом. Хризанта і Дарію укаменували 288 року і були 
поховані на кладовищі на Віа Соларіа Нуова. Могила була зруйнована 
готами (у 537-538 рр.), проте, негайно ж відновлена, повторно 
зруйнована Адріаном І (772-795 рр.). У  VII ст згадується одна церква, 
яка була споруджена в їх честь. Григорій Турський (помер в 594 р.) 
повідомляє про багаточисельних паломників до їх могили. Взагалі 
почитання обох мучеників було широко поширене. їхні мощі були 
перенесені в 844 р. в бенедиктинский монастир Prum (Ейфель), а 
звідти в Мюнстерейфель (На південний захід від Бонна).

Зображались з сокирою, факелами і ямою, наповненою тванню 
(згідно з легендою, після різних тортур, були живими закопані в 
піщаній ямі на Віа Саларія в Римі). Зображені як лицарі, що тримають 
списи з вимпелами і пальмові вітки.

Почитані як Покровителі суддів.
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Santo do mês
SÃO CRISANTO E SANTA DÁRIA

19 de março

A tradição conta que 
Crisanto era o filho único de 
um senador romano de 
Alexandria. Um homem 
jovem rico, educado nas 
artes e nas ciências do 
século III, vivendo em 
Roma, deu por acaso com 
as escrituras e escritos 
cristãos. Estes faziam mais 
sentido para ele do que os 
seus estudos anteriores. Ele converteu-se ao cristianismo e procurou 
alguém para que o ensinasse mais. Um ermitão chamado Carpóforo 
instruiu-o mais plenamente na fé e batizou em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 0  seu compromisso com o cristianismo foi o motivo para a 
morte de Crisanto. O pai de Crisanto, Polemius, era um soldado de alta 
patente. Ele desprezava o cristianismo. Como poderia um homem crucifi
cado ser Deus? Ele exigiu o retorno do seu filho Crisanto ao culto dos 
deuses antigos. Quando o seu filho respeitosamente recusou, Polemius 
trancou-o numa pequena dispensa de víveres por muitos dias. Crisanto 
apenas ficou mais forte em sua determinação de seguir a Cristo.

SANTA DÁRIA

Polemius não sabia o que fazer. Um amigo da família o aconselhou a 
seduzir Crisanto de volta à idolatria através do prazer. A sugestão faz senti
do para Polemius. Ele decorou um aposento com cortinas luxuosas e 
outras ornamentações, preparou uma festa e muito vinho para seu filho e 
contratou umas garotas 'sexy' para sussurrar-lhe sugestões doces aos seus 
ouvidos. De imediato, ele percebeu que esta era uma armadilha para a sua 
alma. Fortalecido com a oração, ele resistiu às iscas do pecado que esta
vam diante dele. Mais uma vez Polemius percebeu que ele estava derrota-
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Santo do mês
do. Ele voltou a elaborar um novo plano. Um homem cheio de experiência 
da vida aconselhou Polemius sobre Dária. Essa menina era uma bela 
virgem, dedicada à deusa Minerva. Ela era conhecida não apenas pela sua 
beleza, mas também pela sua inteligência. Arranje um casamento entre 
Crisanto e Dária e essa rapariga será capaz de tirá-lo da loucura, sugeriu- 
-Ihe esse homem. Polemius correu para o templo e entrevistou a rapariga. 
Ela era tudo quanto ele tinha dito. Polemius combinou com a jovem para 
ela se tornar noiva do seu filho e trazê-lo de volta à razão. No início da 
conversa, ela não podia crer que este homem que falava com ela estivesse 
sincero, pois ela era de origem humilde, mas as lágrimas nos seus olhos, 
finalmente, convenceram-na de que não se tratava de uma brincadeira. 
Depois de vestida para ocasião, ela acompanhou o seu sogro para sua 
casa. Crisanto recebeu-a graciosamente, ouviu os argumentos dela e mos
trou-lhe os seus pontos fracos. Como é que ela podia adorar deuses de 
pedra, de madeira e de ouro? Perguntou-lhe Crisanto. Os templos ainda 
tinham de ter cães de guarda para proteger os seus tesouros para não 
serem roubados! E não era só isso, mas as histórias provavam que cada 
deus e cada deusa eram culpados de tantos pecados! Dária respondeu que 
ele estava sendo um simplório.

Os pensadores pagãos sabiam que as histórias eram apenas fábulas e 
as imagens eram apenas para ajudar as massas ignorantes a concentrar 
suas mentes nos deuses. Os deuses verdadeiros eram o vento e a chuva, 
fogo e coisas deste gênero. Crisanto perguntou porque é que os verdadei
ros deuses iriam deixar que a glória que lhes era devida fosse dadas às 
imagens.

Os "deuses" da chuva, do vento e do fogo estavam todos à nossa volta 
e podem ser adorados diretamente. Não, respondeu ele, há um Deus 
verdadeiro que fez todas estas coisas através de Jesus Cristo e que deve 
ser adorado. No fim, foi Dária quem estava convencida. Os dois assumiram 
o compromisso de realizar um casamento cristão, no qual cada um deles 
se dedicou a ganhar almas para Cristo. Crisanto e Dária, depois de sofre
rem horríveis suplícios, foram enterrados vivos.

A história prova que realmente houve um Crisanto e uma Dária márti
res.
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Reflexão
Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2018. Pelo seu conteúdo e signifi
cado, vale a pena reler mais uma vez neste ano de 2019.

«Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (Mt 24,12)

Amados irmãos e irmãs!
Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa 

do Senhor! Todos os anos, com a finalidade de nos 
preparar para ela. Deus na sua providência oferece-nos 
a Quaresma, «sinal sacramental da nossa conversão», 
que anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o 
coração e com toda a nossa vida.

Com a presente mensagem desejo, este ano 
também, ajudar toda a Igreja a viver, neste tempo de 
graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me inspirar pela seguinte afirmação de 
Jesus, que aparece no Evangelho de Mateus: «Porque se multiplicará a iniquidade, vai 
resfriar o amor de muitos» (24,12).

Esta frase situa-se no discurso que trata do fim dos tempos, pronunciado em Jerusa
lém, no Monte das Oliveiras, precisamente onde terá início a paixão do Senhor. Dando 
resposta a uma pergunta dos discípulos, Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve 
a situação em que poderá encontrar-se a comunidade dos crentes: à vista de fenômenos 
espaventosos, alguns falsos profetas enganarão a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, 
nos corações, o amor que é o centro de todo o Evangelho.

Os falsos profetas
Escutemos este trecho, interrogando-nos sobre as formas que assumem os falsos 

profetas?
Uns assemelham-se a «encantadores de serpentes», ou seja, aproveitam-se das 

emoções humanas para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles querem. Quantos 
filhos de Deus acabam encandeados pelas adulações dum prazer de poucos instantes que 
se confunde com a felicidade! Quantos homens e mulheres vivem fascinados pela ilusão 
do dinheiro, quando este, na realidade, os torna escravos do lucro ou de interesses 
mesquinhos! Quantos vivem pensando que se bastam a si mesmos e caem vítimas da 
solidão!

Outros falsos profetas são aqueles «charlatães» que oferecem soluções simples e 
imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se mostram completamente 
ineficazes: a quantos jovens se oferece o falso remédio da droga, de relações passageiras, 
de lucros fáceis mas desonestos! Quantos acabam enredados numa vida completamente 
virtual, onde as relações parecem mais simples e ágeis, mas depois revelam-se dramati
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camente sem sentido! Estes impostores, ao mesmo tempo que oferecem coisas sem 
valor, tiram aquilo que é mais precioso como a dignidade, a liberdade e a capacidade de 
amar. É o engano da vaidade, que nos leva a fazer a figura de pavões para, depois, nos 
precipitar no ridículo; e, do ridículo, não se volta atrás. Não nos admiremos! Desde 
sempre o demônio, que é «mentiroso e pai da mentira» (Jo 8,44), apresenta o mal como 
bem e o falso como verdadeiro, para confundir o coração do homem. Por isso, cada um 
de nós é chamado a discernir, no seu coração, e verificar se está ameaçado pelas mentiras 
destes falsos profetas. É preciso aprender a não se deter no nível imediato, superficial, 
mas reconhecer o que deixa dentro de nós um rasto bom e mais duradouro, porque vem 
de Deus e visa verdadeiramente o nosso bem.

Um coração frio
Na Divina Comédia, ao descrever o Inferno, Dante Alighieri imagina o diabo sentado 

num trono de gelo; habita no gelo do amor sufocado. Interroguemo-nos então: Como se 
resfria o amor em nós? Quais são os sinais indicadores de que o amor corre o risco de se 
apagar em nós?

O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz de todos os 
males» (1 Tm 6,10); depois dela, vem a recusa de Deus e, consequentemente, de encon
trar consolação п'ЕІе, preferindo a nossa desolação ao conforto da sua Palavra e dos 
Sacramentos. Tudo isto se permuta em violência que se abate sobre quantos são conside
rados uma ameaça para as nossas «certezas»: o bebê nascituro, o idoso doente, o hóspe
de de passagem, o estrangeiro, mas também o próximo que não corresponde às nossas 
expetativas.

A própria criação é testemunha silenciosa deste resfriamento do amor: a terra está 
envenenada por resíduos lançados por negligência e por interesses; os mares, também 
eles poluídos, devem infelizmente guardar os despojos de tantos náufragos das migra
ções forçadas; os céus -  que, nos desígnios de Deus, cantam a sua glória -  são sulcados 
por máquinas que fazem chover instrumentos de morte.

E o amor resfria-se também nas nossas comunidades: na Exortação apostólica 
Evangelii gaudium procurei descrever os sinais mais evidentes desta falta de amor. São 
eles a acédia egoísta, o pessimismo estéril, a tentação de se isolar empenhando-se em 
contínuas guerras fratricidas, a mentalidade mundana que induz a ocupar-se apenas do 
que dá nas vistas, reduzindo assim o ardor missionário.

Que fazer?
Se porventura detetamos, no nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais acabados de 

descrever, saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da verdade, a Igreja, nossa 
mãe e mestra, nos oferece, neste tempo de Quaresma, o remédio doce da oração, da 
esmola e do jejum.

Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração descobrir as 
mentiras secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, para procurar finalmente a 
consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer para nós a vida.

A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é 
nosso irmão: aquilo que possuo, nunca é só meu. Como gostaria que a esmola se tornas
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se um verdadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria que, como cristãos, seguísse
mos o exemplo dos Apóstolos e víssemos, na possibilidade de partilhar com os outros os 
nossos bens, um testemunho concreto da comunhão que vivemos na Igreja. A este 
propósito, faço minhas as palavras exortativas de São Paulo aos Coríntios, quando os 
convidava a tomar parte na coleta para a comunidade de Jerusalém: «Isto é o que vos 
convém» (2 Cor 8, 10). Isto vale de modo especial na Quaresma, durante a qual muitos 
organismos recolhem coletas a favor das Igrejas e populações em dificuldade. Mas como 
gostaria também que no nosso relacionamento diário, perante cada irmão que nos pede 
ajuda, pensássemos: aqui está um apelo da Providência divina. Cada esmola é uma 
ocasião de tomar parte na Providência de Deus para com os seus filhos; e, se hoje Ele Se 
serve de mim para ajudar um irmão, como deixará amanhã de prover também às minhas 
necessidades, Ele que nunca Se deixa vencer em generosidade?

Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma impor
tante ocasião de crescimento. Por um lado, permite-nos experimentar o que sentem 
quantos não possuem sequer o mínimo necessário, provando dia a dia as mordeduras da 
fome. Por outro, expressa a condição do nosso espírito, faminto de bondade e sedento da 
vida de Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e ao próximo, reani
ma a vontade de obedecer a Deus, o único que sacia a nossa fome.

Gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras da Igreja Católica, alcançando a 
todos vós, homens e mulheres de boa vontade, abertos à escuta de Deus. Se vos aflige, 
como a nós, a difusão da iniquidade no mundo, se vos preocupa o gelo que paralisa os 
corações e a ação, se vedes esmorecer o sentido da humanidade comum, uni-vos a nós 
para invocar juntos a Deus, jejuar juntos e, juntamente conosco, dar o que puderdes para 
ajudar os irmãos!

O fogo da Páscoa
Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o caminho da 

Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece apagar-se em 
muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele sempre nos dá novas 
ocasiões, para podermos recomeçar a amar.

Ocasião propícia será, também este ano, a iniciativa «24 horas para o Senhor», que 
convida a celebrar o sacramento da Reconciliação num contexto de adoração eucarística. 
Em 2019, aquela terá lugar nos dias 8 e 9 de março -  uma sexta-feira e um sábado - ,  
inspirando -se nestas palavras do Salmo 130: «Em Ti, encontramos o perdão» (v. 4). Em 
cada diocese, pelo menos uma igreja ficará aberta durante 24 horas consecutivas, ofere
cendo a possibilidade de adoração e da confissão sacramental.

Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a luz, 
tirada do «lume novo», pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assembléia 
litúrgica. «A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do coração e 
do espírito», para que todos possamos reviver a experiência dos discípulos de Emaús: 
ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do Pão Eucarístico permitirá que o nosso 
coração volte a inflamar-se de fé, esperança e amor.

Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos esqueçais de rezar por mim.
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Movimento Eucarístico Juvenil 
MEJ em Barra Vermelha

MOVIMENTO EUCARÍSTICO JOVEM
Brasil

O Apostolado da Oração, nascido em 1844, na França propagou-se rapida
mente em todo o mundo. Em 1849, é reconhecido pelo Papa Pio IX e, em 1890, 
Leão XIII confia-lhe as suas intenções mensais de oração. Em 1865, as primeiras 
crianças entram neste grande movimento de oração. Formam uma espécie de 
"exército do Papa" e alguns chamam-lhes "Cruzados". O movimento atinge 
rapidamente as cem mil crianças, em todo o mundo, entre as quais encontramos 
a Santa Teresa de Lisieux, inscrita aos 12 anos. O MEJ, como um ramo do Aposto
lado da Oração, tem como finalidade unir-se aos pensamentos de Jesus 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 inter
ceder 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 pequenos que suscitará, a começar na infância, um movi
mento geral para a Hóstia". Os grupos organizam-se sempre mais. Fala-se de 
"Ligas Eucarísticas" e de "cruzadas de oração infantil". No ano de 1915, na França, 
teve a origem a "Cruzada Eucarística" como tal. E pouco a pouco, vai-se inserindo 
no Apostolado 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, sacrifi- 
ca-te, sê apóstolo". Em 1933, cerca de um milhão de crianças (7-12 anos), na 
França, na Bélgica, no Burundi, em 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 "Men
sageiros 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 nacio
nais. A Cruzada fica sempre sob a responsabilidade do Padre Geral da Companhia
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de Jesus (Jesuítas), encarregado pelo Papa de orientar o AO. A Cruzada Eucarísti- 
ca 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 "Mo
vimento Eucarístico". Em 1962 é oficialmente reconhecida a designação "Movi
mento Eucarístico Juvenil" pela Assembléia de cardeais e bispos de França. A 
partir de 1969, foi levado por diante, em França, um significativo trabalho peda
gógico, do qual beneficiaram 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 expe
riências e põem por escrito as características comuns ao Movimento nos vários 
países. No secretariado internacional, em Roma, estão registados 26 países nos 
quais o MEJ está presente. Em 2008. O MEJ está presente em 54 países, repre
sentando um milhão de membros, nos cinco continentes.

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 aos. Os missionários basilianos e diocesanos trataram de enquadrar 
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 Cata
rina 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 paró
quias do Rito ucraniano católico. Todos os anos realiza encontro das crianças que 
inicialmente reunia as crianças de todas as localidades do Paraná e S. Catarina e 
ultimamente os encontros regionais realizam-se em diversas paróquias da 
Metropolia de S. João Batista e da Eparquia da Imaculada Concenção.

No dia 25 de novembro de 2018 18 crianças na colônia Barra Vermelha 
fizeram sua consagração reunindo-se aos amigos de Jesus Eucarístico de localida
de e de centenas de crianças do mundo. Novos membros do MEJ em Barra 
Vermelha: Erik Gonçalves, Samuel Dobuchak, Marieli Petriv, Liliane Petriv, Ema- 
nuely Kuzma, Flavia Zmaha, Taymara Dobuchachak, Marcelo Prus, Djonatan Kauã 
Kuczmy, Diego Gil, Ângelo Gil, Henrique Zavirski, Jean Kutzmy, Gustavo Grosko, 
Samuel Kratkousky, Bruno Onesko, Ricardo Bezusko, Diego Kuzma.
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a ROMARIA 
PENITENCIAL

24 de março de 2019 |§
Iracema, Itaiópolis - Santa Catarina

"Fraternidade e compromisso com 
as políticas publicas à luz da Palavra de Deus *

08h45 - Recepção aos Romeiros pelo lOh - Divina Liturgia 
Padre Antônio Nazarko, OSBM

12h - Almoço e animação com o “Grupo 
09h - Bênção da Água pelo Arcebispo Louvores"
Metropolita, Dom Volodêmer Koubetch,
OSBM e início da Via-Sacra em direção 14h30 - Novena (Molében) e 
ao alto do morro, dirigida pelo Padre Bênção dos Romeiros na Igreja 
Teodoro Hanicz, OSBM

Presenças: Obs: Д estada está toda pavimentada (asfaltada)

Dom Volodemer Koubetch, OSBM Pe. Teodoro Coral dos Coral da Igreja Santíssima
Arcebispo Metropolita Hanicz, OSBM Seminaristas Basilianos Trindade da

Colônia Marcelino


