
Редакційне
Потреба постійного навернення 

“Наверніться і вірте в Євангелію” (Мк 1,15)

Заступниця на цей місяць липень це Свята Марія Магдалина, 
приклад радикального навернення, яке не є справою якогось 
періоду року, посту, але це справа щоденна. Щоденно, постійно 
треба навертатися.

Навернення це цілковита зміна у житті людини. Це всеціла 
переміна життя, цілковите звернення всіх сил людини до добра, 
до Христа, до спасіння. Відвернення від адорації ідолів до 
адорації Бога, від ідолатрації власного “Я” до Божого Царства.

Навернення стається коли Бог розбуджує сплячих і застояних 
в злому до покаяння і переходу до віри в Христа.

Коли Христос нас кличе до навернення, він бажає зміни 
радикальної в тому в що віруємо і що робимо (Мк 1,15). Коли 
запрошує взяти хрест та йти слідом за ним, він тим кличе до 
навернення (Лк9,23)”

Для навернення радикального й щирого потрібно, щоб життя 
в нас вповні відновилося, щоб серце віджило: “Померлих через 
гріх, покликав знова до нового життя в Його товаристві. Він нам 
завсіди прощає і щодня знищує документи написані проти нас” 
(Кл 2,13-14).

Навернення це не лише якась мала зміна життя, це 
радикальне переміни, де людина стає іншою перед Богом, в якій 
починається нова боротьба в житті.

Наверненна вимагає великого компромісу і постанови 
залишити старе і покласти надію на Христа, і це є вислідом 
Божої дії і прихід нового життя до того, хто через гріх був хворий 
або й мертвий. В Діяннях Апостолів 17,30 Бог каже всім, щоб 
постійно, на кожному місці наверталися зі зла до добра. 
Навернення ніколи не може бути силоване, але свобідне де 
стається переміна життя яка конечна для спасіння.

Христос кличе всіх людей до того, щоб обернутися плечима 
до зла і повернутися лицем і серцем вповні до Христа.
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Editorial
O que é Conversão?

“Convertei- vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15)
A protetora para este mês de julho, é a Santa Maria Madale

na, exemplo de uma conversão radical e exemplar. Vale refletir 
sobre o sentido da conversão.

A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. 
É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e 
para a salvação. Da adoração de ídolos para a adoração de Deus. 
Da idolatria do ego para o reino de Deus.

A conversão acontece quando Deus desperta aqueles que 
estão espiritualmente mortos e para se arrependerem de seus 
pecados e a terem fé em Cristo.

Quando Jesus nos chama para a conversão, ele quer uma mu
dança radical naquilo que cremos e fazemos (Mc 1.15). Quando 
convida para tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, ele está nos 
chamando à conversão (Lc 9.23).

Para uma conversão radical e sincera, é necessário que Deus 
nos dê nova vida, novo coração e fé: “Mortos pelo pecados, cha
mou-vos novamente à nova vida em companhia com ele. Ele nos 
perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito 
contra nós” (Cl 2.13-14).

A conversão não é um evento que muda por completo a ma
neira de viver. A conversão é um momento de mudança radical. 
A vida transforma-se por completo e fica diferente dali por 
diante. Uma nova batalha começa.

A conversão sempre envolve uma decisão comprometida de 
se arrepender do pecado e confiar em Cristo, o que é o resultado 
imediato da ação de Deus em dar nova vida a um pecador espiri
tualmente morto. Nos Atos 17,30 Deus ordena a todos em todos 
os lugares que se arrependam. A conversão nunca pode ser 
forçada, mas é absolutamente necessária para a salvação.

Cristo convoca todos os homens a dar as costa para o mal e 
aderir totalmente a Cristo.
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Загальне Намірення А. М .
Наші родини

Щоб нинішні родини отримували прислуги 
в мирі, в пошані і в добрих порадах

Сім'я - це слово, яке для нас є звичним, але його значення 
вже здається не таким, як це було у часи наших батьків і 
дідусів. Бачимо як сьогодні девальвуються сім’ї, особливо 
на деяких телевізійних каналах. Сьогодні як ніколи, 
потрібно знову розкрити цінність сім’ї в суспільстві, в 
якому ми перебуваємо. Слава Богу, ще є структуровані сім'ї, 
які є прикладом християнського життя, молитви, взаємної 
любові, і це один із стовпів, який дає підтримку Церкві. 
Саме тому Папа просить у цьому місяці звернути наші 
молитви та увагу на всі сім'ї, які, як сказав святий Іван 
Павло II, є домашніми церквами. Кожна сім'я, отже, повинна 
бути осіненною світлом віри, яке сіяє від Серця Ісуса і з ним 
разом жити.

Сім'я - це святилище життя, сказав святий Іван Павло II, 
у тому, що в ній починається життя, в ній людина вчиться 
жити, поважати, любити, молитися. Згідно з Писанням 
чоловік і дружина -  це одна плоть, коли Бог створив їх, Він 
бажав назвати цей союз сім’єю. Папа Бенедикт XVI каже: 
“Не може існувати майбутність в людстві без сім'ї”, саме 
сім'я дає виховання, саме в ній молоді покоління можуть 
будувати людство, зменшувати всі форми ненависті, 
забобонів та впроваджувати мир у суспільство. Ось чому 
сьогодні нам потрібні святі шлюби, якщо в шлюбі немає 
зобов'язань, не може бути підстав для сім'ї, яка живе за 
Божими планами.

Коли Бог був втілений на землі, Він прийшов у сім'ю, Він
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Загальне Намірення А. М.

не міг мати природного батька, тому у нього був опікун 
святий Иосиф: "Хіба це не син тесляра?" (Мт 13.55), при 
цьому сам Христос освячує всі родини, тому їх треба 
поважати, любити, як просить наш папа Франциск. Читаємо 
Святе Письмо і знаємо, що перше чудо Ісуса було на весіллі 
в Кані Галілейський, місці, де народилася нова родина, ці 
деталі показують велич родини Богові. Саме тому ніхто не 
має права ганьбити її, поширювати помилкові ідеології, 
слідувати стежками, що суперечать заповідям Божим, бо це 
священне місце, місце, бажане Богом.

Багато з нас, члени Апостольства молитви, є батьками, 
мамами, бабусями та дідусями, тому не можемо дозволяти, 
щоб наші діти та онуки виростали в гіркій обстановці, 
далекій від присутності Бога, це буде найгіршим спадком, 
який тільки зможемо для них залишити. Отож давайте 
приєднатись до Святішого Отця, просімо Марію, яка була 
матір'ю, дружиною, жила в сім'ї, щоб вона була взірцем і 
фундаментом для всіх наших сімей. Амінь!

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção Universal
Rezemos para que as famílias de hoje sejam 

acompanhadas com amor, respeito e conselho.

Família é palavra que vem caindo da usualidade, seu sig
nificado já  parece não ser o mesmo como no tempo de 
nossos pais e avós. Notamos hoje como as famílias são des
valorizadas, banalizadas principalmente em alguns canais 
de televisão. Mais do que nunca é preciso redescobrir o 
valor da família na sociedade em que estamos. Graças a 
Deus existem ainda famílias estruturadas que dão exemplo 
de vida cristã, de vida de oração, de amor mútuo, e isso é um 
dos pilares que dá sustento para Igreja, por isso o Papa nos 
pede esse mês que voltemos nossas orações e atenção para 
todas as famílias, assim como dizia São João Paulo II são 
igrejas domésticas. Cada família, portanto, deve viver ani
mada na fé com as luzes que vem do Coração de Jesus, e 
viver junto com Ele.

Família é o santuário da vida disse São João Paulo II, é 
nela que começa a vida, é nela que se aprende a viver, res
peitar, amar, rezar, segundo as Escrituras marido e mulher 
são uma só carne, quando Deus os criou Ele queria a família. 
Como afirma o Papa Bento XVI: “Não há futuro para huma
nidade sem família”, é a família que concede acalento, é 
nela que as gerações jovens podem construir a humanidade, 
diminuir toda forma de ódio, preconceito, e introduzir a paz 
na sociedade. Por isso hoje precisamos de matrimônios 
santos, se não há compromisso no casamento não pode exis
tir bases para uma família que viva segundo os planos de 
Deus.

Deus quando se encarnou na terra veio no seio de uma 
família, não podería ter um pai natural, por isso tinha São 
José: “Não é este o filho do carpinteiro?” (Mt 13,55), com
----------------------------------  5 ----------------------------------



Intenção Universal

isso o próprio Cristo consagra todas as famílias, por isso elas 
devem ser acolhidas, respeitadas, amadas, como pede nosso 
Papa Francisco. Lemos as Escrituras e sabemos que o pri
meiro milagre de Jesus foi nas Bodas de Caná„ lugar onde 
nascia uma nova família, esses detalhes mostram a grandeza 
da família para Deus, por isso ninguém tem o direito de a 
difamar, propagar falsas ideologias, seguir caminhos contrá
rios aos mandamentos de Deus, pois ela é lugar sagrado, 
lugar desejado por Deus.

Muitos de nós, membros do Apostolado da Oração, 
somos pais, mães, avós, não deixemos que nossos filhos e 
netos cresçam em um ambiente amargo longe da presença 
de Deus, essa será a pior herança que pode ser deixada para 
eles. Por isso nos unamos ao Santo Padre, peçamos a Maria 
que foi mãe, esposa, viveu em família que seja modelo e 
alicerce para todas as nossas famílias. Amém!

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Все з любови

Все, що Бог зробив і робить для людства, це 
тільки з любови. Бог не може робити нічого з іншої 
рації, а тільки з любови. На цій підставі, Св. Павло 
просить християн, щоб вони жили й все робили 
подібно до Бога, який любить, і щоб пізнали- 
-зрозузміли ширину, висоту, глибину тої любови, яка 
нам об’являється в особі Ісуса Христа (Див. Еф 3,18).
Бог, в особі Ісуса Христа показав нам своє серце, тобто, об’явив свою 
любов до людства. Це то серце повне любови, яке прийняло голгофту, 
хрест, дозволило себе проколоти списом. Застановлаючися над тою 
Божою любов’ю, Павло написвав до Филип’ян глибокі слова про 
цілковите себевіддання і упокорення Христового серця: “Будучи він 
Божої природи, не уважав для себе за здобич свою подібність до Бога, але 
умалив себе, прийнявши вид слуги, стаючи подібним до людей. Подобою 
явившися як людина, він понизив себе ставши слухняним аж до смерти, 
смерти ж -  хресної” (Фил 2,6-8).

Ці слова є переконливі, вони показують до чого дійшла Божа любов 
до нас. Це любов яка рішила спасти те, що можна було спасти тільки 
через любов. Без любови неможливо було принести спасіння для 
людства.

Маючи на увазі цю Божу любов яка нас спасла і далі спасає, 
думаючи, що ми можемо жертвувати в заміну для Бога, можемо з 
певністю сказати, що можемо віддавати Богові вдячну любов. Богові не 
треба наших жертв ані приносів, він очікує від нас тільки одного -  
любови: “Жертви й приносів ти не схотів, жертва Богові душ сокрушений 
і смеренний, яким Бог не погордить (Пс 50, 18-19).

Тільки цього Бог очікує від нас в заміну за його любов. Він бажає 
нашої любови.

Апостольство Молитви це один зі способів виявити нашу любов до 
Бога, маючи як заохоту й мотивацію до того Христове Серце. Треба нам в 
нашому братстві думати про це серіозно і старатися плекати любов до 
всіх і ця любов буде заразом любов’ю до Бога, бо хто любить Бога той 
буде любити й свого брата/сестру і хто все робить з любови до людей, 
робить це з любови до Бога.

О. Тарсикій Залуцький, -СВВ
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Apostolado da Oração
Amar e servir: a razão de ser Apóstolo da Oração!

Hoje, nos cemitérios encontramos placas com os 
nomes dos falecidos e belíssimas frases sobre a profis
são do falecido, que foi, que posição na sociedade 
ocupou, etc. Mas nos inícios do cristianismo não havia 
esse costume. Nas catacumbas, em Roma, por exem
plo, encontramos nas sepulturas apenas o nome, sem 
mencionar o que quem foi durante a vida. Levavam-se 
a sério as palavras do Jesus Cristo: "Nisso conhecerão 
todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros" (Jol 3,33). O 
que valia depois da morte era que o falecido pertencia a uma comunidade 
que serve e aos outros com amor.

Tudo o que Deus fez pelos homens foi servir e amar, tudo por am or, 
nada foi feito por algum outro motivo. S. Paulo pede aos cristãos que sejam 
parecidos com o amor de Deus, que compreendam a largura, altura e a 
profundidade desse amor que se revela para nós na pessoa de Jesus Cristo 
que veio para servir e não para ser servido: entre vós, quem quiser tornar-se 
grande, seja o vosso servo; e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja 
escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em redenção por muitos"(Mc 10 43-45). Cristo 
mostrou o seu coração, revelou o seu amor pela humanidade não com pala
vras, mas com serviço, oferecendo sua vida e "Sendo ele de condição divina, 
não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si 
mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens." 
(Fil 2,6-8). Escarvo é aquele que serve.

Deus não precisa das nossas oferendas, o que ele espera em troca de 
tudo o que fez por nós, é somente amor, serviço ao próximo:

É isso que Deus espera, em troca pelo seu amor - o nosso amor que 
serve.

Como o Apostolado da Oração é uma maneira de expressar o nosso 
amor para com Deus, tendo como motivo e incentivo o coração de Jesus, 
precisamos no nosso movimento cultivar esse amor para com todos, um 
amor que está pronto para servir, o que será também amor para com Deus, 
porque quem ama o próximo, ama a Deus e quem faz tudo por amor aos 
homens, o faz por amor a Deus.

Pe.Tarcísio Zaluski, OSBM
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‘ВЯТІЗМО ~ Tente de vida e missão

Dinâmica / Material: iodo ou povidini; água sanitária 
ou cloro; água; 1 vasilha transparente; bonequinhos feitos 
de papel branco.

Desenvolvimento: Pegar a vasilha, colocar um pouco 
de água, diluir um pouco de iodo, reservar. Explicar que 
desde a criação quando Deus criou nossos primeiros pais, 
com a desobediência deles entrou o pecado no mundo e 
que nascemos com a mancha do pecado. Fazer (antecipa
damente), bonequinhos de papel preso a um palito, mergu
lhar os bonequinhos na vasilha, mostrar o que o pecado de

nossos primeiros 
pais nos causou. 
Observar que a 
água ficou 
escura. Colocar 
água sanitária
nesta mistura a 
qual ficará limpa 
como a água. 
Mergulhar nova
mente os bone
quinhos na vasi
lha. Eles ficarão 
limpos.

Reflexão:
É justamente 

isso que acontece 
com cada batiza

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação



do por meio da Graça Santificante. O batismo nos concede 
a graça do novo nascimento em Deus Pai por meio do seu 
Filho no Espírito Santo. Tomamo-nos membros de Cristo, 
somos incorporados à Igreja e na Missão. Nos liberta do 
pecado e ajuda na luta contra o mal. Quando recebemos o 
Batismo passamos de criatura para filhos amados de Deus, 
onde cada sacramento deve ser não só sinal, mas realiza
ção da presença de Jesus Cristo. O batismo é a porta de 
entrada para os demais sacramentos. Batizar significa -  
mergulhar / emergir, pois na Igreja Primitiva muitos adul
tos que se convertiam do paganismo eram mergulhados 
como sinal de purificação.

Peguemos como base o texto de João 3,1-6, no qual 
temos a conversa de Jesus com Nicodemos. Ao dizer que: 
“Ninguém pode entrar no Reino de Deus se não nascer da 
água e do Espirito”, Jesus quis mostrar que o batismo, 
realmente é o ponto de partida da vida cristã. No momento 
que somos batizados, começamos a pertencer à comunida
de cristã chamada Igreja. Este sacramento convida-nos a 
viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que se 
encontram na Palavra de Deus, nos Evangelhos. O batis
mo é um novo nascimento como nos diz o apóstolo Paulo: 
«Ignorais, porventura, que todos nós, que fomos batizados 
em Jesus Cristo, fomos batizados na Sua morte? Pelo 
batismo sepultámo-nos juntamente com Ele, para que, 
assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a 
glória do Pai, assim caminhemos nós também numa vida 
nova» (Rm 6, 3-4).

Permito-me dar-lhes uma tarefa. Procurai, recordar

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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e conhecer com sua família a data feliz do seu Batismo. 
Não a conhecer significa perder a memória daquilo que o 
Senhor fez em nós, a memória do Dom que recebemos. 
Somos chamados a viver o nosso Batismo todos os dias, 
como realidade atual na nossa existência.

É graças ao Batismo que somos capazes de perdoar 
e amar também quem nos ofende e nos faz mal; que conse
guimos reconhecer nos últimos, nos necessitados e nos 
pobres o rosto do Senhor que nos visita e se faz próximo. 
Batismo é ato de fraternidade já  que não podemos faze-lo 
sozinhos.

Orientação pastoral para batismo:
O novo Código, os novos livros de rituais já  não 

falam do batismo por aspersão. Entre nós continua a praxe 
de batizar por infusão (derramamento de água); no entan
to, permite-se o batismo por imersão, onde houver condi
ções adequadas, a critério do Bispo Diocesano.

- O batismo deve ser celebrado de modo 
solene, com a participação da comunidade, especialmente 
da família do batizando.

Não se pode administrar o sacramento:
- por motivos supersticiosos: Saúde, sorte, afastar 

doenças, mau olhado...
- por motivos sociais: Todos fazem, sempre foi assim, 

bisavós eram católicos, por tradição por causa dos vizi
nhos, evitar encrencas no casamento religioso... - por mo
tivos econômicos: Ganhar presentes, padrinho paga bati
zado, roupa para criança, por emprego, etc.

- O Batismo não deve ser administrado em
casas particulares, exceto, em caso de necessidade (perigo 
------------------------------------------------  11 -------------------------------------------------
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de morte da criança).
- Cuidem que não se imponham nomes alheios ao 

senso cristão.
- Nos hospitais somente será administrado o Batismo 

em caso de emergência e depois a família deverá ser enca
minhada para sua paróquia, para complementação do 
ritual e registro.

- Adulto em perigo de morte: pode ser batizado se 
possui algum conhecimento das principais verdades da fé, 
se manifestou o desejo e ser batizado aceitando observar 
os mandamentos da religião cristã.

- Membros adultos de outras comunidades cristãs, cujo 
batismo é válido, que desejam ser admitidos na Igreja 
católica devem fazer a profissão de fé católica e ser regis
trados no Livro de Batismo, com a observação “profissão 
de fé”, na margem.

- A criança que atingiu o uso da razão, 7 anos, para 
efeitos de Batismo é considerada adulto, deve ser prepara
da pela doutrina de iniciação cristão para a recepção do 
Batismo.

- Só pode haver repetição de Batismo, sob condição, 
quando existe “dúvida prudente” se a pessoa foi ou não 
batizada anteriormente, ou sobre a validade do Batismo já  
conferido.

- A Igreja através da CNBB propõe: Não devem ser 
padrinhos: casais que vivem sem o sacramento do matri
mônio (amasiados ou casados só no civil).

- Se a criança vier a falecer sem Batismo, deve-se con
fortar os pais, lembrando-lhes a bondade do Senhor que 
“quer que todos os homens sejam salvos” (I Tim. 2,4). É 
-------------------------------------------------  12 ------------------------------------------------
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
lógico que não se batiza.

- Casos extraordinários serão resolvidos pelo pároco, 
com zelo pastoral e compreensão de acordo com as 
normas da sua Igreja “sui iuris”.

Questões:
• Releia o texto de Jo 3,1 -6 e fale com Deus a respeito 

das suas dificuldades e esperanças.
• Estou consciente da minha responsabilidade de 

cristão nos dia de hoje?
• Tenho ajudado aos que sofrem da minha vila, comu

nidade, cidade etc.
• Como tenho tratado aqueles que convivem comigo?
Compromisso:
Se você jovem tem um afilhado (a) você aceitou o con

vite de amar e ajudar na 
educação da criança, por 
isso, é seu dever:

• De acompanhar o 
seu afilhado com a pre
sença, com o bom teste
munho de cristão, fazer 
as vezes dos pais ou 
auxiliar os pais em suas 
faltas.

• De rezar pelo seu 
afilhado todos os dias.

• Dar exemplo da 
importância da vida na 
Igreja e em comunidade.



Amar a Deus sobre todas as coisas

1. Acolhida
Receber os adolescentes com alegria e atenção, dando a todos 

as boas-vindas. Confeccionar uma metade do coração para cada ado
lescente com um valor: AMOR, PARTILHA, PERDÃO, ALEGRIA. 
Em cada metade do coração escrever meia palavra. Quando todos 
chegaram na sala pedir para formar duplas formando a palavra. Em 
seguida trabalhar a importância dos valores em nossa vida, fazendo a 
comparação com a vida da Ir. Dulce.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Caixa de sapato coberta com papel de presente e colada na 
tampa por dentro um pedaço de espelho e esta frase: “Amo a Deus 
porque sou a pessoa mais importante para Ele”. (Passar a caixa de 
mão em mão até o último participante; questionar sobre a frase 
encontrada e a sensação da imagem)

3. Objetivo do Encontro
1. Compreender que o amor a Deus supõe a prática dos man

damentos que iluminam nossas relações interpessoais, nossa harmo
nia com a divindade e conosco mesmo;

2. Reconhecer que a pessoa mais importante para Deus è você.

4. Oração inicial
Introdução para preparar o grupo de adolescentes:

Então vivendo o momento da Campanha da Fraternidade que 
nos remete o amor da Ir. Dulce que deixou o seu legado a missão aos 
pobres...

Procuremos viver em união, em espírito de caridade, perdoan
do uns aos outros as nossas pequenas faltas e defeitos. É necessário 
saber desculpar para viver em paz e união. Jesus nos pediu que perdo
ássemos setenta vezes sete vezes, quer dizer, infinitamente. Procure
mos fazer isso, além de amar e servir. Santa Dulce dos pobres 

Todos:
Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a santa Dulce 

dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, parti
cularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos: dai-nos idêntico 
amor pelos necessitados; renovai nossa fé e nossa esperança e conce
dei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando

M E J - M ovim ento E ucarístico Jovem
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diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missioná
rios de vosso filho Jesus. 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
Dt: 6,4-5 "...amar a bondade e caminhar humildemente com o teu 
Deus!”
Lc: 10, 25-37 -  “Parábola do Bom Samaritano”

7. Aprofundamento do tema
Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e colocar Deus 

como uma prioridade em nossa vida. Muitas vezes encontramos 
tempo para tudo, menos para Deus. E super importante fortalecermos 
nossa fé, meditarmos na palavra de Deus, cantar louvores a Ele.

Será que você tem dado a Deus a atenção que Ele merece? 
Falar que você ama a Deus, é fácil, mas você tem que provar isto com 
atitudes. Algumas dicas de quem ama a Deus deve fazer.
Fuja da Murmuração Sempre: Amar a Deus sobre todas as coisas, é 
principalmente levar uma vida sem murmuração. E tão chato ficar 
escutando uma pessoa que reclama de tudo não é mesmo?

Primeiramente devemos ser gratos a Deus, por tudo de maravi
lhoso que temos em nossa vida: nossa saúde, nossa família.

E mesmo que você esteja enfrentando um problema de saúde, 
ou esteja mal com sua família, agradeça assim mesmo, pois o fato de 
você estar respirando, já é um milagre de Deus, enquanto muitos 
lutam pela vida em uma UTI.

Agradeça a Deus sempre, confie nele e saiba que Ele tem 
sempre o melhor para você... Este é com certeza o primeiro passo 
para amar a Deus sobre todas as coisas, ser grato a tudo que Deus fez 
e faz por nós ...
Ame ao Próximo como a Si Mesmo: Se você ama a Deus, precisa 
amar ao seu irmão também, e a você mesmo.

O amor só se multiplica, você ama Deus, ama a Si mesmo e 
reparte este amor para as pessoas... Para amar as pessoas é muito 
simples, basta seguir esta regra: Faça aos Outros o que gostaria que 
fizessem a você ...

E a partir do momento que você começa a fazer o bem sua vida 
também melhora.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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Você já ouviu falar da lei da semeadura?
Hoje quero falar para vocês sobre a lei da semeadura. Esta lei 

basicamente diz que você só colhe o que você planta!Portanto se não 
estiverem satisfeitos com o que estão colhendo no presente, é melhor 
escolherem bem a semente que está sendo lançada hoje!

Outro principio dessa lei é que você sempre colherá mais do 
que plantou ! Apenas uma semente lançada na terra produzirá inúme
ros frutos, sejam eles bons ou maus !

Temos que aprender a parar de culpar as pessoas pelas coisas 
ruins que nos acontecem, devemos analisar e reconhecer sempre 
nossos erros!

Os psiquiatras muita vezes culpam os pais, eu até compreendo, 
em parte! Mas o sofrimento tanto serve para amadurecer a pessoa 
tomando-a melhor, quando para amargurar seu coração e destruir seu 
caráter! Somos conseqüências de nossas escolhas!
Reflexão: Imagine a seguinte situação: você precisa se maquiar para 
um evento muito importante e quer ir linda, mas não sabe aplicar 
técnicas de maquiagem difíceis. Então, conta com a ajuda de uma 
maquiadora profissional. Quando ela começa a preparar sua pele e 
fazer a arte da pintura, ela só consegue fazer a melhor таке possível 
se você deixá-la agir e não ficar interferindo a todo instante e colo
cando a mão no rosto.
8. Dinâmica Devemos desejar aos outros o que queremos para nós 
mesmos.
“Coração partido”

Certo homem estava para ganhar o concurso do coração mais 
bonito. Seu coração era lindo, sem nenhuma ruga, sem nenhum estra
go. Até que apareceu um velho e disse que seu coração era o mais 
bonito pois nele havia muitas marcas.

Houve vários comentários do tipo: “Como seu coração é o 
mais bonito, com tantas marcas?” O bom velhinho, então explicou 
que por isso mesmo seu coração era lindo. Aquelas marcas represen
tavam sua vivência, as pessoas que ele amou e que o amaram. Final
mente todos concordaram, o coração do moço, apesar de lisinho, não 
tinha a experiência do velho.”

Após contar o texto distribuir um recorte de coração 
Depois cada um vai receber um coração menor e será instruído que 
dentro dele deverá escrever o que quer para o seu coração. Ou o que 
quer que seu coração esteja cheio... O meu coração está cheio de... 
No final conduzir o grupo a trocar os corações, entregar o seu coração

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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a outro. Fazer a troca de cartões com uma música apropriada, tipo: 
um coração pra amar.

9. Atividade de Reflexão
1. Você coloca Deus em primeiro lugar?
2. Para você que valor tem a oração, leitura da Palavra de Deus e a 
Divina Liturgia?
3. Você percebe o amor de Deus em sua vida? Cite exemplos.
4. Fale história uma personagem que praticou o amor em sua vida?

10. Compromissos ou tarefas para o mês
Falar que você ama a Deus, é fácil, mas você precisa provar 

isto com atitudes... Então convidar os adolescentes a praticar as boas 
atitudes com o seu próximo, vivendo o dom e compromisso conforme 
o Tema da Campanha da Fraternidade.

11. Oração Final - Oração da Campanha da Fraternidade 2020

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, crias
tes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser 
cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a 
vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as neces
sidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e mar
ginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do 
vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores 
de uma nova sociedade, reconciliada no amor.

Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais mis
sionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daque
les que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Apare
cida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o 
Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!

Oração da Campanha da Fraternidade 2020
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, 
criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 
como um jardim a ser cultivado com amor.

Dai-nos um coração acolhedor para assumir 
a vida como dom e compromisso.

M E J - M ovim ento E ucarístico Jovem
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Abri nossos olhos para ver 
as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, 
sobretudo dos mais pobres e marginalizados.

Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão 
expressa no cuidado fraterno, 
próprio de quem reconhece no próximo 
o rosto do vosso Filho.

Inspirai-nos palavras e ações para sermos 
construtores de uma nova sociedade, 
reconciliada no amor.

Dai-nos a graça de vivermos 
em comunidades eclesiais missionárias, 
que, compadecidas, 
vejam, se aproximem e cuidem 
daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, 
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem

Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida.
Amém!
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Покровитель на місяць липень
дня 22
СВЯТА МИРОНОСИЦЯ МАРІЯ МАГДАЛИНА

Приклад святої Марії Магдалини показує, що у кожної 
людини є можливість змінити своє життя.

Свята, рівноапостольна, мироносиця. Марія Магдалина 
походила з містечка Магдали, на берегах Генезаретського озера. 
В Євангелії нічого не сказано про її юні роки, але з передання 
довідуємося, що була вона вродливою жінкою і жила грішно. 
Після того, як Ісус вигнав із Марії сім бісів, вона змінила своє 
життя -  стала Його вірною ученицею. Марія Магдалина була 
вірна Христові не тільки у хвилини Його слави, але й у момент 
найбільшого приниження на Голготі. Її любов не захиталася коли 
Христа засудили на смерть. Після того, як Ісуса поховали в 
печері, недільного дня Марія разом з іншими жінками пішла до 
гробу Спасителя, щоби намастити Його тіло пахучим миром. 
Коли, не знайшовши тіла Спасителя, вона зі слізьми виходила з 
гробниці, їй явився Воскреслий Христос і повелів іти до 
апостолів і провістити їм радісну звістку. По Вознесінні 
Христовім, коли апостоли розійшлися з Єрусалиму 
проповідувати в усі кінці світу, за переданням, разом із ними 
пішла й Марія Магдалина, вона проповідувала в Римі. Звідти вже 
в старості переселилася в Ефес, де трудився святий апостол 
Йоан, (згідно з переданням, саме з її слів апостол написав 20-ту 
главу свого Євангелія) і там завершила свою земну путь.

Церква вшановує Марію Магдалину як рівноапостольну 
святу мироносицю. Вона все своє життя присвятила служінню 
Христу і принесла благу звістку тим, хто мав благовістити сам -  
апостолам. І в цьому -  її покликання.

Східня Церква свято шанує пам’ять святої Марії Магдалини 
-  жінки, покликаної Самим Господом від темряви до світла, від 
життя у гріху до істинного життя з Богом.

Приклад Марії Магдалини закликає нас до того, щоб ми
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Покровитель на місяць липень
любили один одного. І тоді, маючи віру в Господа Ісуса Христа, 
любов в серці, молимось, щоб Господь простив гріхи наші і 
Господь простить, і подарує нам Царство небесне, Царство вічне 
і не буде тоді даремним наше життя на землі.
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Santo do mês de julho
SANTA MARIA MADALENA -  22 DE JULHO

Padroeira dos pecadores arrependidos, dos convertidos, das 
mulheres, das pessoas ridicularizadas por sua piedade, dos fabrican
tes de perfumes, dos farmacêuticos.

"Madalena", na verdade, é um apelido e significa "aquela que veio 
de Magdala" cidade que ficava às margens do Lago de Genesaré, 
perto de Cafarnaum, na Terra Santa. No tempo de Jesus, Magdala era 
uma cidade importante. Tintureiros e pescadores tinham bairros 
específicos na cidade. Ali havia indústrias de barcos e de peixes em 
conserva. Um excelente tipo de lã era vendida ali. A palavra "M agda
la" significa "torre". Achados recentes indicam, de fato, uma torre nas 
ruínas de Magdala. Os arqueólogos acreditam que se tratava de um 
farol.

Sabe-se que Maria Madalena foi uma pecadora convertida. Além 
disso, sabemos que ela era uma mulher de posses, contada entre as 
mulheres que ajudavam o grupo de Jesus e os doze com suas posses, 
ao lado da mulher de um procurador de Herodes entre outras. (Lucas 
8,2-3). Além disso, antes da ressurreição do Senhor, "Maria Madalena 
e outras duas mulheres compraram aromas para ungir Jesus". (Mar
cos 16,1). Estes aromas usados na preparação dos defuntos eram 
artigos caros e poucos tinham dinheiro para comprá-los.

Se Maria Madalena foi, de fato, uma prostituta, deve ter sido 
famosa e muito bonita, porque poucas mulheres em Israel tinham 
posses como ela. O admirável nisso tudo é que, após conhecer Jesus 
e ter sido salva por Ele, Santa Maria Madalena colocou suas posses, 
conseguidas, talvez, com o dinheiro da prostituição, a serviço do 
Reino de Deus, mostrando que a conversão chegou a todas as áreas 
da vida desta grande santa.

Outra característica marcante de Santa Maria Madalena foi a fide
lidade a Nosso Senhor Jesus Cristo. Três versículos do Evangelho de 
São Mateus, revelam-nos esta fidelidade. Primeiro, aos pés da cruz de 
Jesus, quando todos os discípulos (menos João) tinham fugido, ela 
estava lá junto com Maria, Mãe de Jesus: "Entre elas se achavam 
Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos
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de Zebedeu" ( Mt 27,56). Depois, quando Jesus tinha sido sepultado, 
"Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do 
túmulo" (Mt 27,61). E, por fim, "Depois do sábado, quando amanhecia 
o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver 
o túmulo" (Mt 28,1). Tudo isso revela o amor e a fidelidade de Maria 
Madalena. Seu nome figura entre os primeiros da Ladainha de Todos 
os Santos.

Outro dado marcante sobre Santa Maria Madalena é o fato de ela 
ter sido a primeira testemunha ocular de Jesus ressuscitado. Segun
do os Evangelhos, ela foi a primeira a ver e a falar com Jesus na 
madrugada do domingo, logo após a ressurreição do Mestre, como 
vemos no Evangelho de São João  20,1 -18.

Foi a primeira a anunciar o milagre da ressurreição de Jesus. Este 
primeiro anúncio, chamado "Kerigma", tão prezado pelos Apóstolos, 
foi, antes de tudo, feito por uma mulher, em contraponto à mentali
dade machista da época. O fato evidencia que Nosso Senhor Jesus

Cristo preza a fidelidade 
e o amor, antes das con
venções sociais. A Tradi
ção Cristã também atesta 
que Santa Maria Madale
na foi uma grande anun- 
ciadora do Evangelho 
depois de Pentecostes. 
Ela foi discípula de Jesus 
e, depois, evangelizado- 
ra junto com os apósto
los. Segundo algumas 
tradições anunciou Jesus 
Ressuscitado em Roma. 
Por tudo isso, Santa 
Maria Madalena é 
grande e seu exemplo 
deve ser seguido por 
todos nós.
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Посмертні Згадки
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”EU SOU A RESSURREIÇÃO Е A  VIDA, QUEM ACREDITAR EM 
MIM, MESMO QUE MORRA, VIVERÁ, E TODO AQUELE QUE VIVE 
E CRÊ EM MIM, JAMAIS MORRERÁ” Jo 11,25-26

TADEU KREFER
(1942-2019)

Tadeu, conhecido como"Djunho", nasceu no 
dia 4 de dezembro de 1942, no Campestre, 
próximo da Colônia Marcelino, município de 
Mandirituba - PR. Era filho de Alexandre 
Krefer (in memorian) e Maria Baran Krefer.

Iniciou os seus estudos na primeira série do Ensino Fundamental 
na Colônia Marcelino. Logo foi para o Seminário São José em Prudentó- 
polis e permaneceu por aproximadamente 7 anos.

Voltando para casa, ajudava seus pais no cultivo da terra.
No dia 06 de maio de 1967, casou-se com Tereza Kusma. Desta 

união nasceram 7 filhos: Dinis Carlos, Augusto, Tarcísio, Márcio, Angela, 
Alessandra Teresinha e Emerson Alexandre. Deixou 6 netos: Caroline, 
Mariane, Vinícius, César Mateus, Carlos Eduardo e Enzo, os quais amava 
muito.

Para manter a sua família, sempre trabalhou na agricultura.
Tadeu, era um homem de muita Fé, pois era membro assíduo e 

Zelador do Apostolado da Oração, participava das Divinas Liturgias, bem 
como, as celebrações (Moleben e Terço) realizados nos meses de maio e 
outubro. Também, foi membro do Conselho Administrativo Paroquial e 
não media esforços para ajudar nos eventos promovidos pela Igreja.

Em março de 2019, Tadeu sentiu dores na garganta, e, somente 
em julho foi solicitada a biópsia. Somente no final de setembro que foi 
diagnosticado com câncer, que imediatamente iniciou os tratamentos: 
quimioterapia e radioterapia. Por causa do problema, desde o diagnósti
co alimentava-se por sonda, e, devido as reações da radioterapia, tinha 
dificuldades para falar. Sofria em silêncio....
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Durante о período de enfermidade, recebeu muitas visitas, assim 
como, alguns dias antes, recebeu a Unção dos Enfermos realizada 
pelo seu sobrinho Pe. Márcio Adriano Krefer.

Um dia antes, Tadeu completou 77 anos de vida e no dia 5 de 
dezembro de 2019, Tadeu faleceu repentinamente em sua residência.

Seu corpo foi velado em sua casa e durante este momento, o 
Provincial dos Padres Basilianos, Pe. Antonio Royk Sobrinho e o 
Diácono Marcos Chimilouski, celebraram a"Panaheda".
O sepultamento aconteceu após a Celebração da Divina Liturgia de 
corpo presente na igreja Santíssima Trindade, na Colônia Marcelino. A 
Divina Liturgia foi celebrada pelos irmãos: Pe. Mateus, Pe. Eufrem e 
Pe. Arcenio; pelo seu sobrinho: Pe. Márcio Adriano; também pelos 
padres: Teodoro Hanicz, Pe. Sérgio Baran Ivankio e Pe. Sóter Schiller. 
Tadeu era irmão do falecido Pe. Doroteo Krefer.

Neste momento de muita dor, estavam presentes a sua mãe 
Maria e outros irmãos: Ir. Adélia, SMI; Rafael, Maria Lúcia, Ir. Nádia, 
SMI; José Gilmar e Teresinha Inês. Também marcaram presença: 
Madre Provincial das Servas de Maria Imaculada, Ir. Rosália Parast- 
chuk, Irmãs da localidade, Irmãs vindas de Curitiba e Irmãs da Sagra
da Família de Mandirituba.

Tadeu possuía muitas virtudes, entre elas: o amor, a oração, o 
bom exemplo, a disponibilidade, a simplicidade, a alegria, a humilda
de, a bondade, a amizade que foi retribuída pelas crianças, adoles
centes, jovens e adultos que marcaram grande presença e houve 
muita comoção no seu velório.

Estendemos os nossos especiais agradecimentos aos Padres 
Basilianos, às Irmãs e a todos os Amigos que estiveram presentes e 
que confortaram a Família nesta hora de tão grande dor. Ao Padre 
Teodoro Hanicz, OSBM, que proferiu palavras de conforto à família.

Peçamos a Deus que acolha o Filho, o Irmão, o Esposo, o Pai, o 
Sogro, o Avô e o Amigo Tadeu. Eterna seja a sua memória entre nós, 
diante de Deus, de Nossa Senhora e de São Judas Tadeu.

Família Krefer
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