Редакційне
О бмеженість і велич людини
В нинішньому світі, на практиці, скрізь розповсюджений атеїзм, хоч, з
другої сторони, всюди кишать різні релігійні рухи і течії. Бачиться великий
упадок звичаїв, поширюються і закорінюються ще й нові прояви
обмежености людини, як корупція в урядах, цинізм, невідповідальність...
Ввесь упадок моралі дає нам нагоду подумати над словами німецького
фізика, Нобелівського премія 1918 р., Макс-а Планк: “Існує мала краплинка
у безмежності всесвіту, що є і далі буде недоступна для науки і до будьякого
зрозуміння: Ця точка це “Я” людини... Малесенька точка у створеній
природі, яка приховує у собі ввесь всесвіт, разом з великими болями й зі
взнеслими почуваннями щастя, всесвіт який криє в собі ввесь комплекс
наших думок, почувань і бажань, чого від нас ніхто не може відібрати”.
В дійсності, людина носить у собі печатку Творця, знамено
Недосяжного. Окружена дочасними й переминаючими добрами, до них прив
’язується, але в глибині живе в пошукуванні Когось, хто би міг її вповні
ущасливити. І цей Хтось це Бог.
Блаізе Паскал порівнює людину до слабкої стеблинки, яка думає, для
якої дана можливість панувати над горами й ріками, над живими земськими
створіннями й навіть над надземськими просторами. І ця стебелинка живе в
пошукуванні Когось досконалого, щоб її міг задоволити. В глибині, вона
живе в пошукуванні за Богом.
Хотіти й шукати Бога це вроджене людині; тільки якесь збочення може
пояснити звихнення цього пошукування Вічного, заміну його за гроші, за
розкоші, владу, за тих фальшивих богів, які звихнюють цю шляхетну
тенденцію людини.
В такому значенні, багато можуть нам сказати слова Карла Юнґа:
“Поміж всіма моїми пацієнтами які були в другій половині свого життя,
тобто, що вже перейшли тридцять п’ять літ життя, не було ані одного, якого
найглибшою проблемою не була би релігійна проблема. Всі почувалися
хворі, бо втратили те, що жива релігія завсіди давала в усіх часах для своїх
послідовників і ніодин з них не вилічився вповні без того, щоб не вдатися до
релігії і до того, що релігія подає”
Нехай цей місяць червень, присвячений Христовому Серцю, стане
нагодою і запрошенням, щоб роздумати над цією так важливою справою в
житті й релігійності людини.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
A m iséria e a grandeza do hom em
No nosso mundo vemos um forte ateísmo prático, apesar do grande fervilhar
de correntes religiosas. Uma degradação escandalosa de costumes da sociedade, a
corrupção, cinismo, desrespeito pela vida, irresponsablidade...
Esse declínio moral nos leva a refletir sobre as palavras do físico alemão,
prêmio Nobel 1918, Max Plank: "Existe um ponto na imensidade da natureza que
é e permanecerá inascessível a toda ciência e, por isso, a todo estudo de causas:
essse ponto é o nosos EU... Um pequeníssimo ponto do universo, que constitui
todo um universo que encerra em si, junto da mais profunda dor, a mais excelsa
felicidade, o universo que abraça o complexo de nossos pensamentos, sentimentos
e de nossos desejos e cuja posse ninguém nos pode arrebatar".
O homem é impenetrável, porque traz em si a imagem do Criador. Cercado de
bens transitórios, a eles se apega, mas vive à procura de Alguém que lhe satisfaça
plenamente. E este alguém é Deus.
Blaise Pascal exprime este mistério comparando o homem a um caniço frágil
e quebradiço, mas um caniço pensante o que lhe confere enorme dignidade e capa
cidade de dominar montanhas, rios, seres viventes da terra e até mesmo os espaços
cósmicos. Este caniço vive à procura de Alguém Absosluto que o satisfaça, no
fundo, vive à procura de Deus.
Querer e procurar Deus é algo congênito no ser humano; somente uma defor
mação pode explicar a distorção desta procura do Etemo trocando-a por dinheiro,
volúpia, poder, falsos deuses que disfiguram a tendência nobre do homem.
São muito significativas as palavras de Karl Jung: "Entre todos os meus
pacientes que estavam na segunda metade da vida, isto é, tendo mais que trinta e
cinco anos de idade, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse
constituído pela questão de sua atitude religiosa. Estavam doentes porque tinham
perdido aquilo que a religão sempre deu aos seus adeptos, e nenhum se curou
realmente sem recorrer à atitude religiosa que lhe fosse própria".
Daqui se vê que a perda de Deus é a perda do homem.
O mês de junho, dedicado ao Amor do Coração de Jesus, oferece uma boa
ocasião de meditação a este respeito! O homem, no seu viver do dia a dia, é peque
no e frágil, mas existe no seu interior uma imensa força capaz de vencer a peque
nez e manifestar a grandeza colocada no seu íntimo pelo Criador.
P.T.Z
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Намірення за Євангелізацію
Молімся, щоб ті, що терплять знайшли дорогу в
житті і дозволили бути діткненими Серцем Ісуса
Життя - це не море троянд, без
сумніви багато з нас почули це
висловлювання, і це правда! Хтось
нас, можливо не пройшов якесь
випробування, біль чи страждання?
Навіть сам Ісус пройшов через
випробування і болі, але він завжди
все віддав у руки Отця. Але, Бог
ніколи не втручається у свободу
людини і навіть у стражданні ті, хто
наближаються до Нього, знаходять
утіху і подолання в моменти, які здаються найстрашнішими.
“Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас“. (Мт
11,28-30). Це є певність, яку повинен нести кожен християнин у
своєму житті та в серці. Ісус виявляє себе сповненим співчуття до тих
людей, які були наче вівці без пастуха (Мт 9,36), це є новина яку ми
маємо нести тим, з безнадійнийми, сумнини і страждаючими.
Червень присвячений Найсвятішому Серцю Ісусу, особливий
місяць для членів Апостольства Молитви, які спеціально посвячені
м
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Йому. Дозвольте проаналізувати довкола себе, в нашій групі, якщо,
можливо хтось не потребує наших обіймів, можливо хтось страждає,
і ми, як члени цього Апостоляту, також є дарами любові, що випливає
з серця Ісуса, ми повинні знати як бути схожими до Христа, тобто,
дарувальники любові. Саме на хресті Ісус виявив солідарність з
бідними та стражданнями цього світу. Його хрест виражає вірність до
кінця місії, яку отримав від Отця небесного. Повідомлення, яке ми
маємо нести в світ, до своїх сімей та своєї громади, є те що саме через
хрест настає воскресіння, можливо, біль і страждання можуть
насправді зміцниться людині у своїй вірі. Той, хто воскрес, З

Намірення за Євангелізацію

Розп'ятий, той самий Ісус, який був у всьому солідарний з бідними та
страждаючими. Безперечно, якщо ми будемо вірні заповідям Божим і
Церкві, ми переможемо в моменти боротьби проти гріха, у болі та
стражданні.
Молімося за страждаючих, цей є заклик Святішого Отця на цей
місяць. В одній зі своїх обіцянок перед Святою Маргарідою Марією
сам Христос сказав, що він подарує полегшення самим неприємним
душам. Мусимо мати цю певність у собі, і передати це іншим,
можливо ті дозволяли що світла віри не згасали з їхніх сердець.
Молімося

особливим

способом

за

тих,

хто

страждає

за

несправедливість інших людей, будь то за війни, голод, політичну
корупцію та багато інших речей. Саме силою молитви можемо
допомогти подолати життєві кризи та труднощі за допомогою Діви
Марії, яка є поспішною на стогін своїх дітей у цій долині сліз. Амінь.
О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem
caminhos de vida, deixando-se tocar pelo Coração de
Jesus
A vida não é um mar de rosas, com
certeza muitos de nós já ouvimos esse
ditado, e é verdade! Quantos de nós já não
passamos talvez por algum tipo de prova
ção, de dor, ou algum sofrimento? Ninguém
está livre! Até o próprio Jesus passou por
provações e dores, mas sempre entregou
tudo nas mãos do Pai. Porém, Deus nunca
interfere na liberdade do homem, e mesmo
no sofrimento aquele que Dele se aproxima
encontra conforto e superação nos momentos que parecem ser os mais terrí
veis e difíceis da vida. “Vinde a Mim e Eu vos aliviarei” (Mt, 11,28-30).
Essa é a certeza que cada cristão deve levar em sua vida e no coração. Jesus
se mostra cheio de compaixão pelas multidões que eram como ovelhas sem
pastor (Mt 9,36), é essa a mensagem que devemos levar para aqueles que
estão desesperançados, tristes e sofrendo.
O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mês especial
aos membros do Apostolado da Oração que a Ele são consagrados de
maneira especial. Vamos então analisar, ver ao nosso redor, no nosso grupo
se talvez alguém não está precisando de nosso abraço, talvez alguém esteja
sofrendo, e nós como membros desse Apostolado somos também doadores
do amor que brota do coração de Jesus, devemos saber ser como Cristo,
doadores do amor. Foi na cruz onde Jesus se solidarizou com os pobres e
sofredores desse mundo. Sua cruz expressa a fidelidade até o fim à missão
recebida pelo Pai. A mensagem que devemos levar ao mundo, às nossas
famílias e nossa comunidade é exatamente essa, é pela cruz que vem a
ressureição, talvez dores e sofrimentos são para que muitos possam
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realmente se fortificar em sua fé. Aquele que ressuscitou é o Crucificado, o
mesmo Jesus que em tudo foi solidário com os pobres e sofredores, na sua
fidelidade ao Reino de Deus. Com certeza, nós sendo fieis aos mandamen
tos de Deus e da Igreja, seremos vitoriosos nos momentos de luta contra o
pecado, nas dores e sofrimentos.
Rezemos pelos sofredores, esse é o apelo do Santo Padre para esse mês.
Em uma de suas promessas a Santa Margarida Maria, o próprio Cristo disse
que daria alívio as almas mais angustiadas. Tenhamos essa certeza dentro
de nós, e levemos a outros que talvez deixaram a luz da fé ir se apagando
de seu coração. Rezemos de maneira especial por aqueles que sofrem por
injustiça de outros, seja por guerras, fome, corrupção política, e tantas
outras coisas, é na força da oração que podemos ajudar a superar as crises e
dificuldades da vida, contando sempre com a ajuda da Virgem Maria que
olha para o gemido de seus filhos nesse vale de lágrimas. Amém.
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Апостольство Молитви
Все можу в Христі який мене укріпляє” (Фил 4,13)
Вдаємося, в нашому житті, до різних середників в
критичних хвилинах, як до порад старших, мудреців,
до читання, до психологів і т. п. а між тими
середниками, всі віруючі, а головно члени
Апостольства Молитви найбільше повинні вдаватися
до молитви, яка є найбільшою силою, що може
принести полегшу і розраду. Сила молитви може
змінити все в нашому житті, в моїй родині, у відношенні до ближніх, в
проблемах фінансових, в здоров’ю... Коли будемо молитися з духом віри,
і дивитися крізь скло Божої волі, зазнаємо багато змін в житті, бо коли
молимося з вірою, зрозуміємо, що Бог є Богом і Він бачить не так як бачу
і там де я не бачу, діє так як я не розумію і Він “має більше часу” ніж я,
щоб мене вислухати. І так може непомітно але непомильно стануться в
нашому житті зміни до кращого. Результат молитви прийде і покаже
свою силу коли будемо молитися правдиво, з вірою.
Коли бажаємо, щоб все змінилося в нашому житті на краще, згідно з
Божою волею, треба поручити всі наші проблеми Богові, який може все
довести до найкращого; молитися, віддаючи наше переконання і наше
бажання Богові, Божій волі, з вірою, що Бог має свої дороги і свою
стратегію щодо нас і поручити, щоб Він, у свій спосіб вислухав нас.
Коли віра буде сильна, не важне як все стається, Бог знає краще ніж
ми як нам допомогти. Коли вдаємося до Бога, відрікаймося наших
особистих переконань, а запишімо для Бога,щоб він діяв по своєму. Бог
має свій план щодо нас і може навіть вживати слабости,труднощів,
терпінь, невдач,щоб осягнути те чого нам справді потрібно.
А коли бракує нам віри, Ісус наказав просити, щоб Бог дав і збільшив
її в нас. Бог дає чого потребуємо, але бажає, бачити в нас сильну віру в
його доброту й могутність. В кожній молитві треба хотіти правдиво,
сильно вірити, що “все можемо в Христі, бо Він нам дає силу.”
Сила до якої всім віруючим треба вдаватися, а головно Апостольство
Молитви це молитва з вірою, що Бог може і хоче прийти нам на допомогу
коли до нього вдаємося з нашими проханнями й не хочемо наказувати
Йому що Він має робити, але віддаємо Йому наші бажання, щоб Він по
свойому нас задовільнив.
О. Тарсикій 3.
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Apostolado da Oração
Tudo posso naquele que me conforta (Fil 4,13)
Recorremos, na nossa vida, à muitos meios nos
momentos críticos, como conselhos dos sábios,
leituras, psicólogos, etc., e entre tudo isso o que nos
traz conforto e esperança é a oração. Tudo pode ser
mudado pela força da oração! Minha família, meu 4
relacionamento com outros, problemas financeiros,
saúde, etc. Olhando com espírito da fé, com lentes de Deus, poderemos
ver muitas mudanças na vida. Pois, quando rezamos com o coração,
poderemos começar a entender que Deus é Deus e que Ele vê onde não
vejo, age de formas que não entendo e tem o tempo que não é o meu,
então, a mudança acontece em nós imperceptivelmente, mas infalivel
mente. A força da oração vem quando sabemos rezar verdadeiramente
Quando cremos que tudo pode ser mudado pela força da oração,
precisamos rezar rendendo-nos a Deus que tudo pode; rezar submeten
do nossa vontade à vontade d'Ele; rezar confiando que o caminho pode
ser diferente daquele que esperávamos. Quando a nossa fé é forte, não
importa o que esteja acontecendo, estaremos em paz. Se precisamos
algo, confiemos o problema a Deus, renunciando a nossa vontade. Deus
sempre tem um plano para nós, para minha santificação e dos outros, e
até pode usar da doença, sofrimento, diversos tipos de problemas para
isso.
Pode ser que não tenhamos fé suficiente na nossa oração, mas Cristo
prometeu que se tivermos fé firme, seremos atendidos. Porém, é preciso
desejar. Ter um desejo de verdade impelido pela força da oração e fé.
A força à qual sempre deve recorrer o Apostolado da Oração é a
oração, a oração com fé que tudo podemos em Cristo que nos conforta,
P. Tarcísio Z.
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
A Iniciação cristã
Dando continuidade as nossas reflexões para este ano de 2020, que tem como
linha a unidade da Igreja através dos sacramentos, propomos nesta reflexão um
assunto pouco conhecido entre nós: A Iniciação cristã.
Como o próprio nome sugere, a iniciação cristã se refere ao processo inicial
desta vida que surge no mistério do encontro com Cristo através dos sacramentos.
Sabe-se que “iniciação” é uma pratica não só das grandes religiões, mas de outras
culturas e ritos, cujo objetivo é introduzir a pessoa à uma sociedade, tribo, crença
ou comunidade. A Iniciação cristã, propriamente dita, não é o mesmo que instru
ção ou doutrinação. A instrução promove o simples ensinamento de conhecimen
tos já adquiridos. A iniciação vai além disso, o objetivo dela é formar a pessoa,
exercitar a prática e integrar a vida do iniciado em uma comunidade.
A iniciação cristã visa criar um processo de integração dos novos membros na
vida cristã. Desde os primeiros séculos da História da Igreja, a iniciação era um
tempo, em que as pessoas recebiam o ensinamento da Palavra e eram conduzidas
e incentivadas por uma disciplina adequada, a adotarem os critérios evangélicos e
hábitos que condizem com a fé professada. Este período de tempo geralmente

Iniciação
à Vida
Crista

#
#

9

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
tinha certa duração e era chamado de catecumenato. Aqueles que estavam sendo
preparados para receber os sacramentos se chamavam catecúmenos, ou seja
catequisandos.
Aonde acontece esse tempo de iniciação cristã? Acontece no seio da comuni
dade de fieis, que refletindo com os irmãos sobre a excelência do mistério pascal
e renovando sua própria conversão, os induzem pelo seu bom exemplo a obedecer
com maior generosidade aos apelos do Espirito Santo. Este processo é movido
pela fé do “iniciado”. A fé acontece de modo progressivo, com ciclos que condu
zem à fase de maturação. O próprio Jesus comparou a Palavra de Deus à semente
que é semeada. Quando a semente é acolhida haverá germinação, crescimento e
colheita. Todas estas fases pertencem ao processo da fé. Trata-se de um processo
semelhante aos da fruta que tem seu percurso de maturação. Podemos encontrar
uma pessoa jovem, biologicamente, e mais disponível para o processo que leva a
maturidade cristã do que uma fisicamente mais velha. Sob o ponto de vista do
Evangelho, pode ocorrer filhos mais maduros que seus pais ou avós, que ainda não
encontraram o tesouro ou não se dispuseram a adquiri-lo. A iniciação cristã visa
ajudar as pessoas não apenas a encontrar o tesouro escondido, mas a chegarem à
decisão suficiente e madura, de trocar tudo o mais pelo campo onde está o tesouro.
“Semelhante ao pai de família que do seu tesouro vai tirando coisas novas e
velhas” ( Mt 13,52).
Os sacramentos da iniciação cristã são o Batismo, a Confirmação (unção com
o santo Myron) e a Eucaristia. Eles são a base e os alicerces da vida cristã. Os
santos padres dizem que “os fiéis, renascidos pelo Batismo, são fortalecidos pela
Confirmação e alimentados pela Eucaristia”. No Batismo e Confirmação somos
lavados do pecado, renascemos para a fé e crescemos como comunidade de fé,
fazendo parte da família que é a Igreja. A Eucaristia é alimento desta fé e da vida
em comunidade, garantindo também a nossa unidade com Cristo e com o próxi
mo- recebemos o Corpo e o Sangue de Cristo como sustento e somos todos unidos
como irmãos.
Na comunidade dos discípulos (Igreja), desenvolve-se o relacionamento com
o Mestre, que se aprofunda e leva a maior comunhão fraterna e ao desempenho da
missão que o Senhor nos confia: “Ide e anunciai a boa nova a toda criatura”.
Texto bíblico ( Mt 28, 16-20); ( Jo 15, 1-11).
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MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
Jesus ressuscitado, vitória do am or de Deus
1. Acolhida
Acolher os adolescentes com a saudação: “Xrestos Voskres” enfatizan
do a vivência pascal conforme o nosso rito... após celebrar a Páscoa com o
símbolo do ovo, fazendo a partilha de uma fatia para cada adolescente.
Iniciar o Encontro com a vida nova.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Caixas ou sacos de papel, espelho, foto da família, remédios,
celulares, pilhas, saco com lixo dentro (coador de café usado, copo plástico,
papel) e sementes.

3. Objetivo do Encontro
Levar os mejistas a perceberem que a Páscoa de Jesus não é apenas um
acontecimento isolado no passado e está muito relacionada com a sua vida
atual. A Páscoa simboliza um sim à vida e a vitória do amor de Deus sobre
a desesperança, a injustiça e tudo o que gera morte.

4. Oração inicial
Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos
fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.Por Cristo
Senhor Nosso. Amém

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês.
Partilhar a experiência vivenciada do mês anterior.

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Jo: 20,1-18 - "Jesus sobe ao pai...”
Jo: 21,1-14 - “Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter
ressuscitado.”
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7. Aprofundamento do tema
A nossa Páscoa é a celebração da Paixão e ressurreição de Jesus. Sabe
mos que Jesus ressuscitou. Mas o que significa ressuscitar para você?
Ressuscitar não é tom ar a viver, é
renascer para uma vida nova,
diferente. Porém para que ressus
citemos também é necessário
fazer todo o caminho que Jesus
fez. É necessário aceitar por
inteiro a grande missão que Jesus
nos deu: “Amai-vos uns aos
outros assim como eu vos amei”.

8. Dinâmica
Escolhe, pois a vida
A coordenadora apresenta
uma mesa montada com as
caixas de mesmo tamanho (pintadas de azul, para representar o mundo, o
planeta), dentro ponha um espelho, uma Bíblia, uma foto ou imagem de
família, um saco de lixo (com filtro de papel usado, copo de plástico); em
outra caixa remédios, pilhas, celular; em outra caixa sementes; e pode
acrescentar outras coisas a seu critério.
Um mejista por vez deve vir à mesa e escolher uma caixa;dizer a coor
denadora a senha “escolhe pois a vida”, abrir a caixa e ver o seu conteúdo,
fazer um comentário sobre ele para o grupo baseado na senha, ou seja, o
que o conteúdo da caixa tem a ver com a senha?
A seguir, o mejista deve recolocar o objeto na caixa, embaralhar todas
as caixas e chamar um outro mejista. Este também pode vir de forma
espontânea para dar sequência à vivência lúdica.
A coordenadora, quando todos tiverem participado, exponha os conteú
dos das caixas e solicita ao grupo que estabeleça dentre eles qual mais
responde a senha “escolhe pois a vida”, e que justifiquem. Pode estimular
um consenso no grupo.(Pode subdividir o grupo para aprofundarem a
vivência se o grupo for grande, ou produzir toda reflexão em conjunto).
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Pedir aos mejistas que relatem o que experimentaram durante a vivên
cia e a conclusão a que chegaram.

9. Atividade de Reflexão
FRASE MOTIVADORA: De todas as coisas que havia nas caixas
uma, a resposta: a própria pessoa refletida no espelho, pois quem escolhe a
vida, senão a pessoa e faz acontecer a vida que ela escolheu? Todas as
outras coisas são relacionadas com a pessoa e suas escolhas, logo ela é a
medida de todas as coisas, inclusive do tipo de vida que escolhe pra si e
para a humanidade. Ao pensar no Tema “Escolhe, pois a vida” que é um
texto bíblico a pessoa é chamada a pensar a vida no seu sentido sagrado e
existencial, vida divina e humana; ela, a pessoa, é o grande segredo e a
resposta à vida. E por fim, tudo isso está na caixa azul, que simboliza o
nosso planeta, logo, “escolhe, pois, a vida” porque ela, os outros e o planeta
todos o terão.

10. Compromissos ou tarefas para o mês
À noite rezar, refletir se durante o dia realizou mais gestos que promo
vessem a vida ou mais gestos que promovessem a morte. No primeiro caso,
agradecer. No segundo pedir perdão e a graça de Deus para agir melhor no
dia seguinte.

11. Oração Final
Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, dá-nos força, coragem e sabedo
ria para seguir teus passos promovendo, sempre que for possível, uma vida
melhor para todos que estão ao nosso redor; para que um dia todos nós
juntos experimentemos a vivência eterna no amor de Deus Pai. Amém.
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Santos do mês de junho
S. Doroteu de Gaza - 5 de junho
Doroteu de Gaza (505-565 ou 620, Doroteo grafia alternativa) ou Abba
Doroteu era um cristão monge e abade. Ingressou no mosteiro Serid Abba
(Abba ou Sveridus) perto de Gaza através da influência dos anciãos
Barsanúfio e John. Cerca de 540, após alguns anos de vida espiritual no
mosteiro de Sveridius, fundou seu próprio mosteiro nas proximidades e se
tomou abade lá. Ele escreveu instruções para os monges, dos quais um
número considerável sobreviveram e foram compilados em Directions on
Treinamento Espiritual. Abba Doroteu (S. Doroteu o Eremita de Kemet) é
reconhecido como santo pela Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana
com a festa em 05 de junho na Igreja Católica.
Pouco se sabe de sua vida, mas conservam-se muitas suas das instru
ções para os monges, onde aparece seu espírito prático. Nas suas instruções
aos monges, não é exigente, prescreve coisas simples, possíveis e práticas
para chegar à perfeição. Vejamos alguns exemplos das suas instruções.

1.
Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais se aproximamos
ao próximo.
"Quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos estamos a
Deus. Vou dar-vos uma imagem retirada dos Padres. Pensai num círculo
traçado no chão, isto é, numa linha feita com um compasso, a partir de um
centro; no meio do círculo está o centro. Imaginai que este círculo é o
mundo, o centro é Deus, e os raios são as diferentes maneiras de viver dos
homens. Quando os santos, desejando aproximar-se de Deus, na medida em
que se aproximam do centro-Deus, ao mesmo tempo aproximam-se uns
dos outros. Quanto mais se aproximam de Deus, mais se aproximam uns
dos outros; e, quanto mais se aproximam uns dos outros, mais se aproxi
mam de Deus. E o mesmo acontece em sentido inverso. Quando as pessoas
quanto mais se afastam de Deus, mais se afastam uns dos outros, e, quanto
mais se afastam uns dos outros, mais se afastam também de Deus. Tal é a
natureza da caridade. N a medida em que não amamos a Deus, nessa
medida, distanciamo-nos do próximo. Mas, se amamos a Deus, quanto
mais nos aproximamos Dele pela caridade, tanto mais comunicamos a
caridade ao próximo; e, quanto mais unidos estamos ao próximo, mais
unidos estamos a Deus.
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2. Providência de Deus.
Não queira para que tudo seja feito de acordo com tua vontade, mas
que seja como deve ser, e, desta forma, você irá alcançar a paz com todos.
E acredite que tudo que nos acontece, mesmo coisas mais insignificantes,
ocorre através de Providência de Deus. Assim, você será capaz de suportar
com paciência tudo o que te incomoda.

3. Anseio por bondade.
N a vida espiritual não deve somente evitar o mal, mas é obrigado a
fazer o bem, como diz o Salmo: "Afasta-te do mal e faze o bem" (Salmo
34:14). Por exemplo, se alguém estava com raiva, ele deve não só não ficar
com raiva, mas também tomar-se manso, se alguém estava orgulhoso, ele
não só deve deixar de ser arrogante, mas também tomar-se humilde...

4. Guardando a consciência.
Quando Deus criou o homem, Ele plantou algo de divino dentro dele uma certa concepção - uma centelha que tem luz e calor. A concepção que
ilumina a mente e indica o que é certo e o que é errado é chamado de cons
ciência. A consciência é uma lei natural. Em tempos antes de qualquer lei
escrita, patriarcas e os santos observavam a lei de Deus, seguindo a voz de
sua consciência.

5. O amor para com o próximo.
Eu ouvi de uma pessoa que, quando ele chegou a um de seus amigos e
encontrou o quarto em desordem e mesmo sujo, ele dizia para si mesmo:
"Bendito seja essa pessoa, porque ter adiado a sua preocupação com preo
cupações mundanas, ele concentrou sua mente tanto para o céu, que nem
sequer tem tempo para arrumar seu quarto. " Mas quando ele chegou a
colocar um outro amigo e encontrou seu quarto arrumado e limpo, ele dizia
para si mesmo ";. A alma dessa pessoa é tão limpa como o seu quarto, e as
condições da sala, fala de sua alma" E nunca julgou um outro que ele foi
negligente ou orgulhoso, mas por sua disposição tipo, vi bem em todos e
receberam benefícios de todos. Que o bom Deus nos conceda a disposição
mesmo tipo, para que também possa receber os benefícios de todos e para
que nunca perceber as falhas dos outros.
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Покровитель на місяць червень
Св. Доротей з Ґази - 5 червня
Доротей з Ґази або Абба Доротей, жив у шостому столітті. Був
християнським монахом і абасом. Під впливом старців Барсануфія і
Иоана ступив до монастиря Аббасса Сверідус-а, недалеко міста Ґаза.
Після кількох років монашого життя під проводом досвіченого старця,
заснував свій монастир недалеко того в якому провів перші роки свого
монашества. Про його життя мало знаємо, але залишив багато
написаних поучень, які дісталися до нас в колекції “Духовний
Вишкіл”. Його узнає як святого так католицька як і православна
Церква.
Хоч про життя святого Доротея знається мало, з його писань
можна довідатися про те, що це була людина практична. В своїх
приписах до монахів він не є строгий, приписує речі можливі й не
тяжкі до виконання, щоб дійти до досконалості. Наведемо деякі його
приписи як жити й як гідно практикувати християнське життя.
1. Чим ближче до Бога, тим ближче до ближнього.
“Оскільки більше ми злучені з ближнім, тим більше будемо
злучені з Богом, як і противно, чим ближче до Бога тим ближче до
ближнього. Дам приклад: подумай про велике коло накреслене на
землі. Зі середини кола виходять лучі-лінії до берегів кола. Уяви собі,
що те коло це світ а центр кола це Бог, а лучі це різні способи життя на
землі. Коли люди зближаються до центру кола (до Бога), чим ближче
підійдуть до центру вони тим ближче будуть одне від одного і
противно, чим більше зближаються між собою, тим ближче будуть до
центру (до Бога). І коли віддаляються одні від одних, тим самим і
віддаляються від центру, тобто від Бога і чим більше віддаляються від
Бога, тим самим і біддаляються одні від одних. Така є вартість любові
ближнього. Коли не любимо іншого, не будемо любити Бога й коли не
любимо Бога, не будемо любити ближнього. Коли ж любимо Бога й
йому служимо, тим самим передаємо ту любов до ближнього. Коли
лупимося з ближніми, тим самим лупимося з Богом.
2. Боже провидіння.
Не треба бажати собі, щоб все діялося так як ти собі хочеш, але
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бажай, щоб все діялося так як повинно би діятися, в той спосіб ти
будеш мати мир зі всіма. Знай, що все, що з нами діється, навіть
незначні справи, воно діється з Божої волі. Це тобі допоможе
перенести терпеливо все те, що тобі приносить неспокій і біль.
3. Бажання бути добрим.
В духовному житті не треба тільки оминати зло, але треба робити
добро, як каже псалмопівець: “Віддаляйся від зла й роби добро” (Пс
34,14). Наприклад, коли хтось розлютився, повинен не тільки
поконати свою злість, але також треба йому старатися бути лагідним,
хто показався гордий, він повинен не тільки перестати бути
ароґантним, але треба йому зробитися покірним.
4. Про совість
Коли Бог створив людину, він вложив в неї щось Боже - іскру
розуміння, яка має світло й тепло. Це розуміння яке просвічує розум
й показує що є добре й правильне і що недобре називається совість.
Совість це природний закон. Ще перед будьяким законом, патріархи й
святі заховували Божий закон слухаючи своєї совісті.
5. Любов до ближнього
“Я чув таке про одного пустиника. Коли він увійшов до кімнати
свого ближнього й знайшов там великий непорядок, все в кімнаті
порозкидане, він собі це пояснив: блаженний цей чоловік, бо так
зайнятий різними справами, що не має навіть часу прибрати свою
кімнату” . Але коли зараз пішов до кімнати іншого, знайшов там все
впорядковане, чистеньке, все на місці, він собі так це пояснив: Душа
цієї людини така чистенька й впорядкована як її кімната, стан його
кімнати говорить про красу його душі” . Той чоловік ніколи не судив
нікого, що хтось недбалий, або гордий, всіх за все виправдував і на
добре пояснював. І це давало йому багато спокою.
Нехай Бог дасть для всіх таке розположення, щоб також могли
отримати добродійства від всіх і ніколи не добачувати блудів в
інших.”.
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Coronavírus
O que se sabe sobre o novo vírus
que surgiu na China
O vírus é apontado como a variação de uma família já conhecida pelos
cientistas. Veja o que se sabe sobre sua origem e transmissão.
A pandemia do novo coronavírus deixou milhares de mortos pelo
mundo. Mas por que este vírus está contaminando tantas pessoas? Abaixo,
confira o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o coronavírus:

1. Qual é a origem do vírus?
O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus.
Os primeiros foram identificados em meados da década de 1960, de acordo
com o Ministério da Saúde.
O nome do vírus não foi definido pela organização. Temporariamente,
recebeu a nomenclatura de 2019-nCoV.
A doença provocada pela variação originada na China foi nomeada
oficialmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como COVID-19, em 11 de fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que
permitiu o surgimento do novo vírus.
Outras variações mais antigas de coronavírus, como SARS-CoV e
MERS-CoV, são conhecidas pelos cientistas. Eles também chegaram aos
humanos por contato com animais: gatos, no caso da Sars, e dromedários,
no vírus Mers.

2. Onde surgiram os primeiros casos?
A OMS emitiu o primeiro alerta para a doença em 3 1 de dezembro de
2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa
pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de
habitantes, sétima maior cidade da China e a número 42 do mundo. O tama
nho é comparável com a cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões
de habitantes.
O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação a um
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mercado de frutos do mar em Wuhan - o que despertou a suspeita de que a
transmissão desta variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos
e humanos. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção.

3 . O que é responsável pela transmissão?
Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos.
A suspeita é que tenha sido por algum animal silvestre. O tipo de animal e
forma como a doença foi transmitida ainda são desconhecidos. Uma hipóte
se é que o novo vírus esteja associado a animais marinhos. Entretanto, ao
menos duas pesquisas apontam outras possibilidades: uma delas cita a
cobra e, outra, os morcegos.

4. Como ocorre a transmissão?
Gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contato próximo e
superfícies contaminadas... Dá para resumir assim as principais vias de
transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19.
Um estudo americano recém-publicado no respeitado periódico
médico The New England Journal o f Medicine descobriu que o vírus sobre
vive por algumas horas em suspensão no ar ou até dias em certas superfí
cies.
“O que mais chama atenção nesse trabalho é que se observou que o
coronavírus resiste por até três horas na forma de aerossol, isto é, se eu
estou infectado e espirro numa sala, ele consegue ficar espalhado pelo ar e
infectar outra pessoa em quase três horas”, diz o virologista Paulo Eduardo
Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo (USP).
A investigação também desvendou que o vírus chega a ficar até três
dias sobre estruturas ou objetos de plástico ou aço inoxidável. São achados
que, segundo Brandão, reforçam a necessidade de duas medidas: isolamen
to social e higiene das mãos.
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Novo coronavírus não foi criado em
laboratório, diz estudo
Pesquisadores dos EUA, Reino Unido e Austrália encontraram evidên
cias de que características do genoma do novo coronavírus sejam provavel
mente resultado de seleção natural.
Muito se especula sobre a origem do novo coronavírus, chamado Sars-Cov-2, desde seu surgimento na cidade chinesa de Wuhan. Quando casos
passaram a ser registrados em outros países, as teorias conspiratórias de que
ele foi criado em laboratório na China com objetivo de trazer vantagens
econômicas ao país passaram a circular nas redes sociais.
Um estudo publicado na revista “Nature Medicine” descarta que o
novo vírus, que surgiu no fim de 2019, tenha sido criado em laboratório.
Pesquisadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália encontram
evidências de que características do genoma do novo coronavírus sejam
provavelmente resultado de seleção natural.
Em comparação com outros vírus corona e após análises bioquímicas,
os cientistas concluíram que o Sars-Cov-2 possui uma estrutura capaz de se
conectar e infeccionar as células humanas muito eficaz, que seriam resulta
do de uma evolução. Caso tivesse ocorrido uma manipulação genética, um
dos vários sistemas genéticos disponíveis, provavelmente teria sido usado
para desenvolvê-lo.
Como muitos casos no início do surto foram relacionados com um mer
cado em Wuhan, os pesquisadores levantaram hipótese de que animais,
como o morcego, podem ter servido inicialmente como hospedeiros.
Os cientistas buscam descobrir em qual etapa o novo vírus teria desen
volvido suas características próprias. Ainda não se sabe se Sars-Cov-2
desenvolveu essas características ainda no seu hospedeiro animal ou se isso
aconteceu somente após ter contaminado os humanos.
N a sexta-feira dia 20 de março, o balanço da universidade americana
Johns Hopkins indicou que mais de 10 mil pessoas morreram e mais de 220
mil foram infectados pelo vírus em mais de 100 países. Enquanto a China
vê seus números de doentes caírem de forma drástica, a Europa se tomou o
novo epicentro da pandemia. Itália já tem mais mortes do que foram regis
tradas em território chinês.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
P ara evitar a proliferação do vírus, o M inistério d a Saúde reco 
m enda m edidas básicas de higiene, com o lavar b em as m ãos (dedos,
unhas, punho, palm a e dorso) com água e sabão, e, de preferência,
utilizar toalhas de papel para secá-las.
A lém do sabão, outro produto indicado p ara hig ien izar as m ãos é
o álcool gel, que tam bém serve p ara lim par objetos com o telefones,
teclados, cadeiras, m açanetas, etc. P ara a lim peza dom éstica recom enda-se a utilização dos produtos usuais, dando p referência p ara o
uso da água sanitária (em um a solução de u m a parte de água sanitária
p ara 9 partes de água) para desinfetar superfícies.
U tilizar lenço descartável p ara higiene nasal é outra m edida de
prevenção im portante. D eve-se cobrir o nariz e a b o ca com u m lenço
de p apel quando espirrar ou tossir e jo g á-lo no lixo. Tam bém é n eces
sário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as m ãos estejam lim pas
P ara a higienização das louças e roupas, recom enda-se a u tiliza
ção de detergentes próprios para cada u m dos casos. D estacando que
é im portante separar roupas e roupas de cam a de pessoas infectadas
p ara que seja feita a higienização à parte. C aso não haja a possibilida
de de fazer a lavagem destas roupas im ediatam ente, a recom endação
é que elas sejam arm azenadas em sacos de lixo plástico até que seja
possível lavar.
A lém disso, as m áscaras faciais descartáveis devem ser utilizadas
p o r profissionais da saúde, cuidadores de idosos, m ães que estão
am am entando e pessoas diagnosticadas com o coronavírus. Tam bém
é im portante que as pessoas com prem antecipadam ente e tenham em
suas residências m edicam entos para a redução da febre, controle da
tosse, com o xaropes e pastilhas, além de m edicam entos de uso contí
nuo.
Produtos de higiene tam bém devem ser com prados e arm azena
dos com o um a m edida de prevenção. N o caso das crianças, recom en
da-se que os pais ou responsáveis, adquiram fraldas e outro produtos
em u m a m aior quantidade para que se evite aglom erações em super
m ercados e farm ácias.
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Decretos da Igreja Gréco-Católica Ucraniana
no Brasil acerca da pandemia do coronavírus
A Igreja G réco-C atólica U craniana no B rasil, através de seus
representantes legais A rcebispo M etropolita D om V olodem er K oubetch, O SB M e B ispo E parca D om M eron M azur, O SB M , seguindo as
determ inações do P oder Público, autoridades sanitárias e visando a
proteção social, divulgaram os D ecretos O ficiais tanto p ara a M etrop o lia quanto p ara sua E parquia sufragânea. Esses decretos expõem as
m edidas a serem tom adas acerca dos eventos religiosos o u ainda, os
que viessem a ocorrer em seus recintos.
O s D ecretos seguem n a direção das orientações do E stado e de
suas autoridades, portanto, suas orientações devem ser zelosam ente
observadas e cum pridas p o r todos respectivam ente a elas subordina
das, lem brando que os m esm os são válidos p o r tem po indeterm inado,
ou seja, até que as autoridades sanitárias divulguem a suspensão das
m edidas de proteção.
A seguir, os decretos publicados.
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METROPOLIA CATÓLICA UCRANTANA SÂO JOÂO BATISTA
У к р а їн с ь к а К а т о л и ц ь к а М ігір е ш о .іш С в я т о г о Іи л н а Х р и с т и т с л я
Dom VoíoçleTner Koubetch. ода

t m r i МГЛРО AOS І’ЛНИГЧ E AOS FIÉIS SORRE Л
І'К Ш Л ( АО WASTE IH PAJfDEMlA IW CORQNA* і Kl S
C. títea Jçjvjr Хрнсту!
{ ' ііі ЧП І ГІІІ iLII\ L! í ГІП.Тч ІЧП í. Vislíh!

('nií^itknimks 4í avanço uceIcrado e a gras idade sanitária, com consvqncitfias. divefHU e di
prüfxiTíÒe gigíurtcHm, provocada pela pandcmia do GcvkMQ. u conhedcfo OMfflftavííwSb ВДишОв
repensando ílí ddcrminaçdcs emitidas п с т т & Л е e aeasnndo o que tò autoridades edesiãítica.4 jã estão
adotando como prevenção mui* segura c com ia diante desse mal que aflige a todos itidistiptamífise.
Portnnw, oficial i/amos as seguintes medidas:

1 Sejam carieiíodias todas as celebrações públka* *k qu.ilquci ordem ríJo iiu l.itiHgia. Ofiçio
Diviúú, telebraç-ões da Semana Santa e da PãKúfl. Moktoft, Va^-жг*, Terçol. também aquelas dc
jtoquena* agfesmtrações s lundu proteger melboc os sacerdote* e os agentes de pastoral, eom
tavotecemlks tjimbcm а melhor proteção dos fieis.
2 Л medida anlm or não canççía as eefeçbraçôçv em si, que constituem uns dever sagrado dos bispos
e padre* огаятп c ccJebrarcni (tolos и щ fiéis em suils pjirtxpi ias e capetas particulares {mo-iteiim. comentos,
seminário*, casas paroquáb) \* cclcbraç-Ôo eslio mantidas, mas sem n presença dc fiéis. ivcsle período de
grande comiirbavão* a oração deve ser ainda mais liumikk e intensa e seja feita em Ambientes fesinikürs,
rimíliiresv Revomendam-*e a* dev ocóes jtossoais e a Urinou oram* da BlWk.
j . I.m easo de necessidade, na disinfouiçan dkft sâefflincsnWB* o i sacerdotes estejam disponíveis,
porem sempre adotando fts precauções cabíveis. I.m relação at> exéquias, піп celebrar а Піл ina l.itufgta de
corpo preseiuit, mas sumcnlc a "Fiinakliedur e fazer essas celebrações em. âmbito somente JUmiliítf,
4 As orações c ні celebrações Imijgicas. quando e onde possfvcL iranssniftidírs pelos meios
eletrônicos, sejnni. neste momento dWoroso. os principais meio* espi-ninaí* tta presença сім pastores,
representante* ie С'гіяо. na vfcdfl d « fiéis v de suas famílias
5 TVxIa n Igreja e lodo o poso de Deus, sacerdotesç leigos, são votieiiado* а ге/ягеш principalincitle
pek>s doente* e a se protegerem da. forma mais comtia e segura possível, сойГйлпє dcteirainam os
auuxritkidei ^nitâfias. \>ьо і шпа responsabilid3ak‘ moral: cuidar de *ua vida c cuklor dn. \ida dos ontrus.
Fa/er o coflififio è um premiu піїтілі conlra o 5* Mandamento da Lcí de Deus - ! Não mataris”1 No plano
jiifidico-civil, um ato inwponsável diante do соп^пдн írus pode ser incrimiiLub" eoíiHi Ііотіе^ні culposn; o
destumprimenín de medidas impoHas pelo F.Mado [Vsk iíteüntrcm multa í prisão,
í». A siliaçAo de pandemia e ura\jssijna, wH*ííula. e o ano.ir ctisLão t a prudência Inimanu exigem
grande responsabilidade e miUcu1 atençõti diante dti*. mais vulneráveis, como os idosos e jxxrtadofes tte
doenças graves,
7. Diante JesU siluaçSís muitissimo particular em que se vivevKH uma gravíssima ameaça a vidã em
lermos gkjbais. e çnqu;uni> ela durar. ç*s llêis da Metropoíia Católica Ucraníana S3o João Bafista.
principabnente os mais vulneráveis* eslãi^ isentos da obrigatoriedade de partieifur da Di\ ша I iiureia гіт*
[feiningos e dias de Fcsla.
H Neste momenlo. a atitude mais sábia c mais ccncvta ê se pfccaxtf, чг cuidar <; cuidar dos tniírift,
colmando em pniiiea uxUMiuio o que as auto? ivbiki ^aisiiariax eslão jiedindo. p o » ê umn questão extrema de
v ida ou moine,
I iquvmus uuido^ na Ie e pela oração, аііпіеамікіо шespefAnçã da superação desse tual e de todos os
males, com д ajuda da graça divina < da çidflhuraçin humana, c. na força c cfialiv idade do amor. fazendo
ludtt o que é possível para o bom dc iodo*.
Cuririba. 20 (k mrtrço de ZfCII.

ArcebispoMerr^vlito
Rua Maranhão, 1200 - .Agua Verde - 80610^
Fone í r- Aí 3ÕS7'G670

ÍTíStl - CN PJ 2S 033 5 54,'GCIOL -57
- £0611-970
rStírOpoba erg br

CüftL âtoíirnetropoíiiO fg
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IFpdrquíd
5<mfictrü Чтсиіаіа Conceição
tio fí^ílo Coídfico fCtn,aniflno
N* 3fi 2020

Píudeniópolis, 14 de março tfe 2020.

Rcverendissim o Padres Párocos, Reitor e Coadjutorcs,
C naiu 1CyCy Хрноту ’
Diante da preocupação de (скід a população quanto á pmpflgaçáo tio i» v c Coionavirus,
а Fparquia se dirige com as seguintes onentaçócs:
1 Que seja lida c «posta em todas as ígTcjas a onenlação dos bispos do Paraná para a
prevenção da dengue e do novo Coronavlnis і texto cm anexo);
2. A liturgia nus prescreve, inste domingo, a Veneração da Santa Cruz Л Cruz deve ser
exposta c venerada, mas orientamos as iie is para não aproximar-se в beijá-la,
3. Pudimus aos Senhores padres que orientem OS fieis 'Vul neráv eis' { idosos. portadores
dc doenças C baixa imun idade) que permaneçam em suas çasas âssi stindu as celebrações através
dos canais de comunicação catoticas c rádio, sem carregar nenhuma еиірл por isso,
0. A s pessoas vulneráveis чиє desejassem receber a Santa Comunhão, procurem a
assislênei a dos padres na sua Paróquia de pertença
5. A Santa Comunhão, de acordo com a nossa prática, c distribuída sob duas especics
Corpo e Sangue de Cnsto Seguindo a orientação da Igreja, autorizamos a dism huir somente
sob ш їіа espécie e dada na mãe do fief que se аргоні ma. Para і sso, orientar os fieis, para que a
Comunhão seja consumida na licnle do sacerdote, como também, cuidar muito para não
espalhar migalhas. Durante a patidenua do Coronav irus, pela pratieidade, autorizamos o uso de
hóstias do ruo fauno. Mas isto somente durante a presença c proliferação rapida deste v Ims
Passada a pandemia, pedimos enearBCidairienije. a observância das prescrições próprias do nosso
rito.
ó. As celebrações Іііифсаа* aulas de catequese t atividades eelesiais, seguem
normalmente, de acoido com ач urieflUçúes lio Ministério e da Secretaria da Saude. Surgindo
novas orientações, jmediatamente vos comunicaremos.
7. Pedimos que, cm cada enlrada da igreja ou estabelecimentos da mesma, sejam
disponibilizados recipientes contendo o álcool em gel para a h igicliáaçto Durante »
celebrações manter as portas e janelas o máximo abertas fafilhando a ventilação c circulação
dear.
S A melhor Гопки de combater este mal que aflige o mundo nrslc momento e a nossa
oração. Orientamos que nas igrejas seja rezada a oração que segue em anexo e nas fam ílias,
diariamente, sejam recitados três. Ave Marias e a oração ao Anjo da Uuarda, para que
in te rc e d a m por nós diante do Pai M isericordioso
A s doenças que ameaçam a vida da humanidade, são combatidas çom uma prevenção

adequa
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