
Редакційне
Святий Йосафат і вогнена іскра

Подія, про яку звірився для одного друга василіянина сам святий, 
стала вирішальна в його чернечому житті, в апостольській праці і в 
пожертві свого життя аж до пролиття своєї крови за одність Церкви. 
Сталося коли він ще був дитиною, будучи в церкві святої Параскевії, 
побіч матері яка молилася, Іван (його хресне ім’я) зацікавився образом 
розп’ятого Христа, який був на стіні церкви. Запитався матері що 
означає цей чоловік на хресті прибитий до хреста. Матір старалася 
малому вияснити так як вміла, що це Ісус Христос, який пожертвував 
своє життя, пролив свою кров за спасіння всіх людей. Вона 
пояснювала все простенько як проста жіночка, а малий з увагою 
слухав її і вдивлявся в те розп’яття, при тім відчув і йому видалося, 
що вогнена іскра вийшла з грудей образу розп’ятого Ісуса й влетіла в 
його груди. Він, в тій хвилині, відчув у себе велику любов до Ісуса 
розп’ятого за спасіння людей. Від того дня, він щоденно йшов до 
церкви і там вдивлявся в образ розп’яття і там молився так як вмів, по 
дитячому, але знав, що Ісус його слухає. Від того часу його улюбленим 
місцем була церква де він міг роздумувати й молитися перед розп’ 
яттям. Брав часть у церковних Службах. Молився з мамою, 
випитувався її про Ісуса й про Церкву, пізнавав все більше любов Ісуса 
до людей, цікавився різними релігійними питаннями.

Ця подія, про яку він сам звірився перед другом, стала вирішальна 
в його житті. Спочатку, не знаючи ясно про справи, він відчував, що 
Цекрва потребує когось, щоб для неї служити й працювати над тим, 
щоб вона була гарна, одна, місцем згоди й любови. Божа ласка почала 
діяти в тій покірній, делікатній упривілейованій душі. З часом Іван 
виростав, а з ним вростала любов до Церкви і в його душі зростала 
думка, що Бог просить його, щоб допомагати Ісусові в ділі спасіння 
світу. І він себе пожертвував для цієї ідеї аж до пролиття крови з 
любови до Ісуса й до Його Церкви.

О.Тарсикій 3.

-------------------------------------  1 -------------------------------------



Editorial
São Josafat e a centelha de fogo

Um fato que foi decisivo para São Josafat na sua vida, no apostolado e 
no sacrifício de sua vida pela Igreja que foi narrado mais tarde por ele 
pessoalmente a um de seus colegas, tomou-se decisivo na sua vida. A fato 
aconteceu na igreja de Santa Paraskévia quando ele ainda era apenas crian
ça. Estando na igreja, ao lado da mãe que rezava, João (seu nome de Batis
mo) se interessou pela imagem de Cristo Cricificado que estava junto à 
parede da igreja. Perguntou à mãe quem era aquele homem pregado na 
cruz. A mãe tentou explicar-lhe que era Jesus Cristo que se deixou crucifi
car pela salvação da humanidade. Falou com simplicidade de uma mulher 
simples, sobre a obra da salvação. E enquanto o menino ouvia a explicação 
da mãe e olhava com atenção a imagem de Cristo crucificado, uma centelha 
de fogo desprendeu-se do lado da imagem de Jesus e foi parar no peito do 
menino. E ele sentiu naquele momento um amor todo especial por aquele 
homem que morreu na cruz pela humanidade. Desde aquele dia ele ia 
diariamente para igreja e ficava diante da cruz contemplando o Crucifica
do. Sentia grande alegria em estar na igreja e de pensar e rezar a Jesus 
Cristo. Depois deste fato, o lugar privilegiado para João era a igreja, onde 
ele podia pensar sobre a paixão de Jesus e sobre coisas espirituais. Partici
pava das liturgias, rezava com a mãe, rezava sozinho, estudava tudo o que 
podia sobre a religião.

Este fato narrado por ele mesmo, tomou-se decisivo na sua vida. Sem 
saber claramente, ele percebia que a Igreja precisa de pessoas dedicadas 
para trazer a renovação da vida religiosa entre o povo. A graça de Deus 
começou a agir dentro daquela alma sincera, boa e privilegiada. Com os 
anos, na alma da criança e depois do jovem formava-se e cristalizava-se a 
idéia de que Deus precisa de alguém para continuar a sua obra salvadora no 
mundo. E ele se ofereceu para essa obra e derramou seu sangue por amor à 
Cristo e à Igreja.

Pe. Tarcisio Z.
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Намірення за Євангелізацію
Артифіціальний розум
Молімся, щоб прогрес роботики і артифіціального 

розуму, був завжди на послузі людям.

Протягом історії найбільш помітною здатністю людини була 
еволюція, ми бачимо це в письмовій формі, потім у кіно, фотографіях, 
телефоні, великих досягненнях медицини. Останніми десятиліттями 
до технологічної еволюції, також з прогресом робототехніки та 
штучного інтелекту, світові надається інший сенс, деякі з них не 
завжди є позитивними, що викликає занепокоєння у папи Франциска, 
як він заявив на зустрічі з вченими та дослідниками в Римі в 2019 році: 
«технологія була використана не настільки свідомим чином ». Церква 
завжди була зацікавлена наукою, саме тому було випущено документ 
про усвідомлення та етику в дослідженнях та прогресі роботи та 
штучного інтелекту (ШІ) з назвою: "Заклик Риму до етики в ШІ 
(штучного інтелекту)", документ, підготовлений Папською Академією 
життя.

Церква вчить, що інтелект є одним із дарів Святого Духа для 
людини, і тому його потрібно використовувати на користь і на благо 
всіх. Саме тому її занепокоєння перед цим досягненням полягає в 
тому, що такі інструменти використовуються для привілеїв лише 
певних соціальних груп, але натомість говориться, що машини не є 
чимось поганим. У документі зазначається: "ШІ пропонує величезний
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Намірення за Євангелізацію

потенціал, коли йдеться про покращення соціального співснування, 
особистого благополуччя, збільшення людських можливостей та 
уможливлення або полегшення багатьох завдань, які можна виконати 
більш ефективно". Мова не йде про те, щоб вживити машинам душу 
чи почуття, а потрібно зберегти - цілісність і гідність людини, яким 
машини можуть допомогти, але не можуть вирішити все, наприклад, 
моральні та соціальні проблеми.

Розвиток і найкраща стійкість для людини, яку вона може 
принести, Церква завжди торкалася цих питань, звертаючи увагу на 
людину, як на найдосконаліше творіння Бога. Папа Франциск 
говорить у листі, надісланому учасникам Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі у 2018 році: «штучний інтелект, робототехніка та 
інші технологічні інновації повинні бути використані в правильному 
вимірі їхнього внеску в службу людству та в захист нашого спільного 
дому, а не в тому, як нажаль прогнозують деякі оцінки». Просімо в 
цьому місяці, щоб машини ніколи не займали місце людей, а 
допомагали. Ми настільки обдаровані Богом, що нічого, крім нас, не 
може відчути, обійняти, сміятися, плакати, сумувати, і навіть коли ми 
впадаємо у гріх, Бог нам прощає, це великий дарунок від доброго Бога 
для мене і для тебе.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
A inteligência artificial
Rezemos para que o progresso da robótica e da inteligên

cia artificial esteja sempre ao serviço do ser humano.

No decorrer da história a capacidade mais visível do ser humano foi a 
de evolução, vemos isso na escrita, depois com o cinema, fotografia, telefo
ne, grandes avanços na medicina, e nas últimas décadas à evolução tecnoló
gica, também com o avanço da robótica e da inteligência artificial um outro 
significado é dado ao mundo, alguns deles nem sempre são positivos, o que 
provoca uma preocupação ao Papa Francisco, pois como afirmou em um 
encontro com cientistas e pesquisadores em Roma no ano de 2019: “a 
tecnologia vem sendo usada de uma forma não tão consciente”. A Igreja 
sempre se interessou pelas ciências, por isso foi lançado um documento 
sobre a conscientização e ética nos estudos e avanços da robótica e inteli
gência artificial (IA) com o nome de: "Chamado de Roma por ética na IA”, 
documento esse elaborado pela Academia Pontifícia para a Vida.



Intenção pela Evangelização
A Igreja ensina que a 

inteligência é um dos 
dons do Espírito Santo 
para o homem, e por isso 
deve ser usada a favor e 
para o bem de todos, por 
isso sua preocupação 
frente a esse avanço é de 
que ferramentas como essa sejam usadas para privilegiar certos grupos 
sociais somente, mas por outro lado afirma que máquinas não são ruins. O 
documento diz: “A IA oferece um enorme potencial quando se trata de 
melhorar a coexistência social bem-estar pessoal, aumentando as capacida
des humanas e possibilitando ou facilitando muitas tarefas que podem ser 
realizadas de forma mais eficiente e eficaz." O que não se deve fazer é colo
car almas e sentimentos em máquinas, o que se deve preservar é a integrali- 
dade e dignidade da pessoa. Máquinas podem ajudar sim, mas não podem 
resolver tudo, por exemplo problemas morais e sociais.

O desenvolvimento e a melhor sustentabilidade para o homem ela pode 
trazer, mas sempre a Igreja tocou e toca nessas questões tendo como ponto 
principal o homem como a mais perfeita criação de Deus. Diz o Papa Fran
cisco em uma carta enviada aos participantes do Fórum Econômico Mun
dial de Dovos em 2018: “a inteligência artificial, a robótica e outras inova
ções tecnológicas devem ser tão empregues na justa medida do seu contri
buto para o serviço da humanidade e para a proteção da nossa casa comum, 
e não do modo como algumas avaliações, infelizmente, preveem”. Peça
mos neste mês que máquinas nunca substituam o ser humano, mas que o 
ajude. Nós somos tão agraciados por Deus que nada além de nós pode 
sentir, abraçar, rir, chorar, ter saudades, e mesmo quando caímos no pecado 
ainda ser perdoados, é um grande presente do bondoso Deus para mim e 
para você.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство М олитви
Апостольство Молитви й одність всіх

Одне з горячих бажань Ісуса Христа це, “щоб всі 
були одно”, іншими словами, щоб панувала одність, 
згода, дружба, братерське відношення між всіма 
мешканцями землі. Звичайно беремо ці слова тільки у 
відношення до Церкви, щоб у Церкві панувала одність і 
зичайно думається про нашу Церкву, до якої належимо, 
тобто католицьку. Але Ісус не прийшов лише до одної 
групи людей, до тих, що мають таку чи сяку віру, він 
прийшов до всіх вірних і невірних, до всіх, що належать до різних 
віровизнань, християн і не християн, віруючих і невіруючих. Велика ідея 
одности це, щоб по цілому світі не лише вірні одної Церкви були в оності але 
вірні всіх Церков і ті, що не належать до якоїсь релігії. Дехто може сказати, 
що Ісус бажає неможливого. Так, бажає неможливого для наших думок, але 
можливого в Бозі (Див Мт 19,26). В Євангелії в кількох місцях 
потверджується, що неможливе для людей, є можливе для Бога. Не можемо 
звужувати Христового Євангелія лише до одної Церкви, хоч би вона була 
найправидніша. Тому мусить прийти час коли Бог буде всім у всьому (1  Кор 
15, 23-28).

Але не треба собі уявляти, що та одність настане нараз з дня на день. 
Перейде багато може тисяч або й мільйони років доки всі люди зрозуміють, 
що вони становлять один Божий нарід, одну родину. Як це буде виглядати, як 
станеться -  не знаємо. Але станеться. Бо Бог того хоче і Бог людей до того 
буде спрямовувати.

Звідси, та одність всіх мусить початися від маленьких груп, від родини, 
від різних церков, народів, культур і т. п. Звідси треба всім нам думати про 
нашу Церкву, про нашу групу, родину, країну, нарід, щоб звідси та одність 
розійшлася між всіма по цілім світі. І тут важне для Апостольства Молитви, 
щоб була одність в кружках між усіма членами, між різними кружками 
членів Апостольства Молитви, де мусимо старатися всіма силами плекати 
єдність між членами й нечленами, з вірними й невірними. Наш кружок 
повинен почати, бо до того ми покликані, щоб розпочати від нас, від 
маленької групи й кидати зерно, щоб воно розросталося довкола нас, в нашій 
парафії, в нашій Церкві в нашій країні, між всіма людьми вірними й 
невірними. Такої єдности хоче Ісус і за таку єдність Ісус віддав своє життя і 
сильно бажає, щоб вона здійснилася. І вона здійсниться скорше чи пізніше 
щоб всі народи, всі віруючі і невіруючі будуть уважати себе за братів і 
сестер. Але це мусять починати малі групи від себе.... І моя, і наша група!
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração e unidade de todos

Um dos mais ardentes desejos de Jesus Cristo foi e continua sendo “que todos 
sejam um”, em outras palavras, que reine unidade, concórdia, amizade, convivên
cia fraterna entre todos os habitantes da terra. Geralmente entendem-se essas 
palavras de Cristo como um pedido para unificação de todos numa Igreja, para 
nós, na nossa Igreja, isto é, a católica à qual pertencemos. Mas a encarnação e a 
vinda do Verbo Divino ao mundo foi para toda a humanidade, não apenas para um 
grupo ou uma nação ou cultura. Porém sabe-se da história e se vê na realidade 
atual que a humanidade sempre foi, é e será dividida em diversos grupos, culturas, 
mentalidades, em diversas Igrejas e confissões religiosas. No entanto, o desejo de 
Cristo é para que todos, não apenas os fiéis de uma ou outra confissão religiosa, 
mas todos, vivam unidos na caridade e fraternidade. Diante disso, temos a impres
são que Cristo deseja e pede algo impossível. Pensar que toda a humanidade viva 
em concórdia e paz como uma família, para nós parece uma utopia. Segundo a 
nossa maneira de ver, sim, humanamente é impossível, mas não para Deus. O 
próprio Cristo disse que o que parece impossível aos homens é possível para Deus 
(Cf. Mt 19,26; Mc 17,27). Não podemos limitar a missão de Cristo somente para 
uma Igreja. Cristo veio para salvar o homem todo e todos os homens. “E quando 
tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem, àquele que 
lhe sujeitou todas as coisas. A fim de que Deus seja tudo em todos” (1 Cor, 15,28).

Realmente, não podemos esperar que essa unidade chegue de um dia para 
outro. Vai passar muito tempo, talvez muitos mil ou milhões de anos até que todos 
compreendam, que constituímos um povo de Deus, uma família. Como isso vai 
acontecer ninguém sabe. Mas vai acontecer, porque se Deus quer algo, ele vai 
conseguir realizar o seu sonho.

E para chegar a essa unidade de todos, tem que começar a partir de pequenos 
grupos, das famílias, das diversas confissões religiosas, povos, culturas, etc. Nós 
temos que pensar na nossa Igreja, do nosso grupo, família, país, povo, para que a 
partir de pequenos focos esse sagrado ideal de Cristo comece a se expandir para 
todos os povos e um dia, no futuro, chegue a toda a humanidade. Para nós do 
Apostolado da Oração é de suma importância começar do nosso grupo no qual 
devemos cultivar essa unidade. Somos chamados para fazer parte do grupo espe
cialmente para viver a unidade entre nós, com a colaboração dos quais Cristo quer 
levar adiante o seu ideal de unir todos numa grande família universal.

Um assunto muito controverso, se bem que, quando a Igreja começou, tinha 
como objetivo se tomar universal abrangendo todas as pessoas deste planeta, mas 
o que se assiste hoje nesta terra são ovelhas espalhadas por todos os lados, afasta
das, desgarradas, machucadas, feridas, famintas, desunidas, concorrentes e algu
mas nem se parecem mais com ovelhas se assemelhando mais a lobos vorazes. 
Mas existe a promessa de Jesus ser o único pastor de um só rebanho: “Tenho ainda 
outras ovelhas que não são deste rebanho; também a elas eu devo conduzir: e elas 
escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor” (Jo 10,16).

P. Tarcísio Z.
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
MATRIMÔNIO

1. Motivação: Dinâmi
ca:

Objetivo: Refletir sobre a 
indissolubilidade do Matrimô
nio.

Material utilizado: pratos, 
copos, arroz, feijão, café e 
leite.

Desenvolvimento: Separe 
um prato de feijão e um de 
arroz, não precisa ser com 
muito arroz, no máximo uma 
colher cheia.

Para exemplificar melhor 
visivelmente, mostre um prato 
com arroz e outro com feijão 
em separado, depois misture 
um pouquinho de cada um em 
outro prato vazio, meio a meio e chame um casal voluntário para separar a 
mistura.

Por isso não precisa ser muito arroz, pois devemos gastar pouco tempo 
para obter resultado satisfatório.

Depois mostre ou apenas fale que mesmo misturando muito feijão com 
muito arroz a mesma pessoa seria capaz de separar com apenas um pouco 
mais de tempo, pergunte se todos concordam, é necessário a concordância 
para confirmar o aprendizado.

-  Isto seria algo solúvel, ou seja, facilmente solucionável pelo homem.
Depois pegue um copo de leite, mais ou menos pela metade e um copo 

de café com a mesma quantidade e mostre para os casais em separado.
Despeje o café no copo do leite na frente dos participantes e dê uma 

misturada.
Agora faça um desafio:
Quem é capaz de separar a mistura. Ofereça um prêmio e etc.
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Certamente não aparecerão voluntários para a tarefa...
Insista no desafio até que todos digam que é impossível...
Desafie o homem mais forte do grupo a realizar a tarefa e quando ele 

confirmar que não pode executar a tarefa então reflita a frase:
A mistura não pode mais ser separada.
O Matrimônio da mesma forma é “Indissolúvel”, uma vez feita a união 

por Deus, ela se toma para sempre, por isso a Igreja não anula e nem desfaz 
o Matrimônio, apenas declara em certos casos específicos que ele nunca 
existiu.

“Não separe o homem aquilo que Deus uniu”

2. Texto Bíblico: Ef 5,21-33

3. Desenvolvimento:
Hoje no nosso encontro vamos falar sobre o Matrimônio. Este Sacra

mento leva-nos ao cerne do desígnio de Deus, que é um plano de aliança 
com o seu povo, com todos nós, um desígnio de comunhão. No início do 
livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, coroando a narração sobre a 
criação, afirma-se: «Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à imagem 
de Deus, criou o homem e a mulher... Por isso, o homem deixa o seu pai e 
a sua mãe para se unir à sua mulher; e os dois serão uma só carne» (Gn 1, 
27; 2, 24). A imagem de Deus é o casal no matrimônio: o homem e a 
mulher; não só o homem, não somente a mulher, mas os dois juntos. Esta é 
a imagem de Deus: o amor, a aliança de Deus conosco está representada na 
aliança entre o homem e a mulher. Isto é muito bonito! Somos criados para 
amar, como reflexo de Deus e do seu amor. Na união conjugal o homem e 
a mulher realizam esta vocação no sinal da reciprocidade e da comunhão de 
vida plena e definitiva.

Quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do Matrimô
nio, Deus, por assim dizer, «espelha-se» neles, imprime neles os seus linea- 
mentos e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor 
de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão: as três Pessoas do 
Pai, Filho e Espírito Santo vivem desde sempre e para sempre em unidade 
perfeita. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio: dos 
dois esposos Deus faz uma só existência. A Bíblia usa uma expressão forte
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e diz «uma só carne», tão íntima é a união entre o homem e a mulher no 
matrimônio! Eis precisamente o mistério do matrimônio: o amor de Deus 
reflete-se no casal que decide viver junto. Por isso, o homem deixa a sua 
casa, a casa dos seus pais, e vai viver com a sua mulher, unindo-se tão forte
mente a ela que os dois se tomam —  reza a Bíblia —  uma só carne.

Na Carta aos Efésios, São Paulo frisa que nos esposos cristãos se refle
te um mistério grandioso: a relação instaurada por Cristo com a Igreja, uma 
relação nupcial. A Igreja é a esposa de Cristo. Esta é a relação. Isto significa 
que o matrimônio corresponde a uma vocação específica e deve ser consi
derado uma consagração. É uma consagração: o homem e a mulher são 
consagrados no seu amor. Com efeito, em virtude do Sacramento, os espo
sos são revestidos de uma autêntica missão, para que possam tomar visível, 
a partir das realidades simples e ordinárias, o amor com que Cristo ama a 
sua Igreja, continuando a dar a vida por ela na fidelidade e no serviço.

No sacramento do Matrimônio há um desígnio deveras maravilhoso! E 
realiza-se na simplicidade e até na fragilidade da condição humana. Bem 
sabemos quantas dificuldades e provas enfrenta a vida de dois esposos... O 
importante é manter viva a união com Deus, que está na base do vínculo 
conjugal. É verdadeira unidade, é sempre com o Senhor. Quando a família 
reza, o vínculo mantém-se. Quando o esposo reza pela esposa, e a esposa 
ora pelo esposo, aquela união revigora-se; uma reza pelo outro. É verdade 
que na vida matrimonial existem muitas dificuldades, tais como: que o 
trabalho, que o dinheiro não é suficiente, que os filhos enfrentam proble
mas. Tantas dificuldades! E muitas vezes o marido e a esposa tomam-se um 
pouco nervosos e brigam entre si. Discutem, é assim, sempre se discute no 
matrimônio, e às vezes até voam pratos! Mas não devem entristecer-se por 
isso, pois a condição humana é mesmo assim! E o segredo é que o amor é 
mais forte do que o momento do litígio, e é por isso que eu aconselho 
sempre aos cônjuges: não deixeis que termine o dia em que discutistes, sem 
fazer as pazes. Sempre! E para fazer as pazes não é necessário chamar as 
Nações Unidas, que venham à casa para instaurar a paz. É suficiente um 
pequeno gesto, uma carícia... E até amanhã! E amanhã tudo recomeça! Esta 
é a vida. É preciso levá-la adiante assim, levá-la em frente com a coragem 
de querer vivê-la juntos. E isto é grandioso, é bonito! A vida matrimonial é 
realmente bela, e devemos preservá-la sempre, cuidando dos filhos. Três
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palavras que é necessário pronunciar sempre, três palavras que devem exis
tir sempre em casa: com licença, obrigado, desculpa. Eis as três palavras 
mágicas. Com licença: para não se intrometer na vida dos cônjuges. Com 
licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. Obrigado: agrade
cer ao cônjuge; obrigado por aquilo que fizeste por mim, obrigado por isto. 
A beleza da gratidão! E dado que todos nós erramos, há outra palavra um 
pouco difícil de pronunciar, mas necessária: desculpa. Com licença, obriga
do e desculpa. Com estas três palavras, com a oração do esposo pela esposa 
e vice-versa, voltando a fazer as pazes sempre antes que o dia termine, o 
matrimônio irá em frente. As três palavras mágicas, a oração e fazer as 
pazes sempre!

4. Orientação pastoral para matrimônio
- Os noivos tenham uma preparação especial para a celebração do 

matrimônio para que se disponham à santidade e deveres do seu novo 
estado.

- Na celebração do casamento deve-se evitar a discriminação toda 
pompa que seja sinal de vaidade e ostentação social. Seja uma festa antes 
de tudo religiosa e não com características simplesmente sociais e profanas.

- O lugar próprio da celebração é a igreja. Não é permitido celebrar o 
sacramento do casamento do matrimônio em restaurantes, clubes, salões de 
festas, fazendas, sítios etc., onde não há ambiente religioso adequado. Em 
casos especiais deve-se recorrer ao Eparca solicitando a licença para cele
brar fora da igreja.

- As músicas para a Celebração do Sacramento do Matrimônio deverão 
ser sacras ou clássicas. Ficam, portanto, proibidas músicas de novelas, 
filmes ou teatros. Também, recomenda-se que os instrumentos musicais e 
cantos não abafem o espírito religioso da cerimônia.

- Para homenagear a fidelidade e para estimular e testemunhar a indis- 
solubilidade e a sadia vida das famílias, celebrem-se com solenidade as 
Bodas de Prata, de Ouro e de Diamante.

5. Oração / canto
Que nenhuma família

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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ME J - Movimento Eucarístico Jovem
“Honrar Pai e Mãe”

1. Acolhida
Acolher os adolescentes com alegria. Ao adentrar na sala do Encontro entregar uma 

flor nas seguintes cores: azuis, verdes, laranjas, amarelas e vermelhas com a virtude de 
Maria...

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Prepare a sala com o ícone de Maria, flores e vela... Montar um altar

3. Objetivo do Encontro
1. Refletir dobre o valor, a importância o quanto eu te quero comigo;
2. Valorizar a presença dos pais na familia.

4. Oração inicial -  contar esta história
“Era uma vez um jardim encantado. Neste jardim havia muitos canteiros. Em cada 

um deles havia flores de todos os tipos, tamanhos, cores e com variados e deliciosos perfu
mes. Neste jardim encantado não chovia, embora todas as flores necessitassem de muita 
água para viver. Por não chover no jardim encantado, as próprias flores desenvolveram a 
capacidade de se transformar em jardineiras. Assim, elas sobreviviam regando umas às 
outras com gotas de água de diferentes tipos.

Havia no jardim encantado um tipo de gota de água que se chamava Olhar Carinhoso. 
Estas gotas eram produzidas e distribuídas pelas flores Azuis. Todos os dias, de manhã 
bem cedinho, as flores Azuis se transformavam em jardineiras e regavam cada uma de suas 
amigas com as gotas de Olhar Carinhoso para viver aquele dia.

Outra espécie de água chamava-se Palavra de Ânimo, estas gotas eram produzidas e 
distribuídas pelas flores Verdes, da mesma forma como a anterior, estas espalhavam entre 
as companheiras Palavra de Ânimo, que eram sussurradas no ouvido de cada flor do 
jardim.

Diariamente todas as flores precisavam de gotas de água chamadas Um Aperto de 
Mão, estas eram produzidas e distribuídas pelas flores Laranja. A cada altura do dia elas se 
transformavam em jardineiras e espalhavam Apertos de Mão carinhosos para cada uma 
das flores.

As flores do jardim encantado eram regadas com gotas conhecidas por Carinho no 
Rosto, quem as produzia e distribuía eram as flores Amarelas. Havia ainda gotas muito 
especiais que as flores jardineiras precisavam muito, estas eram produzidas e distribuídas 
pelas flores Vermelhas. Todas as flores esperavam com ansiedade a visita das flores 
Vermelhas. As gotas que elas distribuíam chamavam-se: Abraço Cheio de Amor.

E assim, as flores do jardim encantado viviam muito felizes. Todas davam e recebiam 
as gotas necessárias para viver uma troca ilimitada. As flores do jardim viviam muitos 
anos, esbanjando cores e formas lindas até desaparecerem felizes para dar lugar às novas 
flores que nasciam diariamente. Estas flores logo davam e recebiam as gotas especiais que 
faziam daquele jardim um lugar Encantado.”
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OBS: Antes de começar a história explicar que cada cor fará a sua tarefa conforme as 
instruções e ações que devem ser realizadas pelos demais participantes, ou seja, quem está 
com as flores: Apresentar as cores... depois a tarefa realizada entregará a flor para o 
colega...

Azuis: deve lançar um olhar carinhoso para os demais participantes que estão com as 
outras cores de flores nas mãos;

Verdes: contempla seus colegas com uma palavra de ânimo, que deve ser sussurrada 
em seu ouvido;

Laranja: deve oferecer um aperto de mão, que demonstre carinho, afeto e compreen
são aos demais;

Amarelas: oferece aos colegas um carinho no rosto;
Vermelhas: abraços cheios de amor é o que os participantes com as flores vermelhas 

nas mãos devem oferecer a seus colegas.

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
Exodo: 20,12 -  Honrar pai e mãe;
Efésios: 6.1-4 -  Respeito dos filhos...

7. Aprofundamento do tema
Depois de estudar os três primeiros mandamentos, que abarcam os deveres para com 

Deus, vamos considerar os sete restantes que visam o próximo e podem resumir-se em 
uma única frase: “Amarás teu próximo como a ti mesmo”.

Iniciamos com o quarto mandamento, que diz: “Honrarás teu pai e tua mãe”. Deus 
quer que -  depois dele -  honremos os nossos pais, que nos deram a vida e transmitiram o 
conhecimento de Deus; mas o mandamento abarca também as relações de parentesco com 
outros membros do grupo familiar, como os avós e demais antepassados, aos quais 
devemos igualmente honra, afeto e reconhecimento. Finalmente, este mandamento 
estende-se também aos deveres do aluno para com seus mestres, do empregado em relação 
a seu patrão, do subordinado e seu chefe, do cidadão em relação a sua pátria e aos que a 
administram ou governam.

Г) Dê valor a eles. Você honra seu pai e sua mãe quando é grato por tudo o que eles 
fizeram e ainda fazem por você. Você mostra que dá valor a eles quando leva em conta as 
orientações deles. A Bíblia incentiva você a ver seus pais como uma “glória”, ou seja, a ter 
orgulho deles.

2o) Aceite a autoridade deles. Ainda mais se você for jovem, você honra seu pai e sua 
mãe quando reconhece que Deus deu para eles autoridade, diz para os jovens: “Em tudo 
sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor.” Até mesmo Jesus, 
quando era jovem, estava sempre disposto a obedecer aos pais dele, embora fossem imper
feitos.

3o) Tenha respeito por eles. Muitas vezes isso tem a ver com o que e como você fala.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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É verdade que às vezes fica difícil respeitar os pais por causa das coisas que eles fazem. 
Mesmo assim, os filhos podem honrar os pais por nunca desrespeitá-los em palavras ou em 
ações. A Bíblia ensina que xingar o pai ou a mãe ou falar mal deles é um erro grave.

4o) Cuide deles. Seus pais podem precisar de ajuda quando envelhecerem. Você pode 
honrá-los por fazer o seu melhor para dar a eles o que precisam. Por exemplo, pouco antes 
de Jesus morrer, ele providenciou que alguém cuidasse de sua mãe.

IDÉIAS PRINCIPAIS:
1. O sentido do quarto mandamento
Os pais são o instrumento querido por Deus para trazer novas vidas a este mundo. Além 

da vida, procuram para seus filhos o alimento e a educação para que cresçam, se desenvol
vam e recebam todos os auxílios para alcançar a santidade de vida dos filhos de Deus.

O quarto mandamento nos recorda as obrigações que temos para com nossos pais: 
amor, respeito e obediência. O comportamento de Jesus com Maria, sua Mãe, e com José, 
que fazia as vezes de pai, deve ser um exemplo a ser imitado por todos. Por extensão, o 
quarto mandamento inclui o respeito e a obediência devidos àqueles que, sob algum aspec
to, estão constituídos em autoridade: professores, autoridades eclesiásticas e civis, a pátria.

2. Deveres dos filhos para com seus pais
a) Amor. O primeiro dever de um filho para com seus pais é o de amá-los, e o amor 

se demonstra com obras. É preciso rezar por eles, dar-lhes satisfações e alegrias e ajudá-los 
segundo as possibilidades, sobretudo se estão enfermos ou são anciãos.

b) Respeito e gratidão. O respeito aos pais se demonstra na sincera veneração, e na 
reverência quando se fala com eles e deles. Seria uma falta de respeito levantar a mão 
contra eles, desprezá-los, insultá-los ou ofendê-los de qualquer modo, ou ter vergonha 
deles.

Caso nossos pais tenham algum defeito ou peculiaridades -  particularmente se já são 
idosos -  ou que não façam o que deveríam fazer, é necessário rezar, compreendê-los e 
desculpá-los, ocultando seus defeitos e tratando de ajudá-los a que os superem, sem que 
jamais saia de nossa boca uma palavra de crítica.

c) Justa obediência. É necessário obedecer aos pais com prontidão e diligência, 
sempre que não seja pecado o que nos mandam. A obediência exige esforço, porque é 
muito mais fácil ser “rebelde” fazendo continuamente o próprio capricho. Para obedecer é 
necessário um coração bom e vencer o próprio egoísmo.

3. Outras obrigações do quarto mandamento
Dentro deste mandamento são incluídos também, além dos pais, outras pessoas às 

quais se deve obediência, amor e respeito:
a) Os irmãos. Especialmente os irmãos mais velhos devem procurar dar bom exemplo 

evitando discussões, brigas, invejas: em uma palavra, o egoísmo.
b) Familiares e amigos. O amor e o respeito da família alcança de modo particular os 

avós, tios, primos e os amigos.
c) Professores e benfeitores. São os representantes de nossos pais e por isso devemos 

a eles agradecimento e respeito.
d) Os Pastores da Igreja. Porque somos filhos da Igreja, temos de amar aqueles que
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governam nossa alma, rezar por eles e obedecer suas indicações. A lealdade pede que 
nunca murmuremos contra eles.

e) Deveres para com a Pátria e as autoridades civis. Como toda autoridade vem de 
Deus, é necessário amar e servir nossa Pátria, a mãe comum, respeitar e obedecer às autori
dades civis e cumprir as leis, sempre que sejam justas.

4. Deveres dos pais para com seus filhos
Os pais hão de amar, sustentar e educar seus filhos: cuidar de suas necessidades 

espirituais e materiais, dando-lhes uma sólida formação humana e cristã. Para consegui-lo, 
além de rezar por eles, devem oferecer os meios eficazes: o exemplo próprio, os bons 
conselhos, a escolha da escola, vigiar as companhias. Depois de tê-los aconselhado, devem 
respeitar e favorecer a vocação dos filhos quando escolham o caminho de sua vida, no 
humano e no sobrenatural.

8. Dinâmica
O viúvo
Formar um circulo com cadeiras. Solicitar que as (meninas) adolescentes fiquem 

sentadas e que os adolescentes (meninos) fiquem em pé, atrás delas. Uma cadeira ficará 
vazia e uma pessoa atrás como viúva. Os Meninos devem ficar com as mãos para trás. O 
exercício consiste que os meninos ficam em pé, devem fazer sutilmente um sinal para 
alguma das meninas que estão sentadas, convidando-a a mudar de companheiro, bastante 
rápido o menino que estava com a mão para trás deve impedir que a companheira corra 
para o outro. Basta um toque para ficar. Inverte o processo e as meninas, então, passam a 
ser as guardiãs (viúvas).

Momento de reflexão: não sucumbir as tentações do mundo, valorizar a família...

9. Atividade de Reflexão
1. Em nossa família há respeito mútuo?
2. Quantas vezes na semana conseguimos fazer a oração junto com os pais/
3. Como tratamos os avós e doentes de nossa família.

10. Compromissos ou tarefas para o mês
• Fazer um bom exame de consciência para ver se estou cumprindo minhas obriga

ções para com minha família.
• Rezar todos os dias pelos meus familiares, professores, sacerdotes da Igreja.
• Á noite, se reunir com a família para conversar durante cinco minutos (qualquer 

assunto).

11. Canto Final
Entoar o canto de Maria.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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Покровитель на місяць листопад
Св. Свящмч Иосафат - 12 листопада

На останній вечері зі своїми 
апостолами, Ісус залишив їм 
свої кінцеві навчання і одне з 
найважливіших це те чого 
найбільше прагнуло й прагне 
його серце від своїх 
послідовників -  ОДНІСТЬ,
ЛЮБОВ: “Щоб всі були одно й 
в цьому всі нехай пізнають, що 
ви мої учні”.

Що може бути краще, 
взнесліше й більше божеське як 
пожертвувати життя, щоб це 
бажання Ісуса Христа 
здійснилося, щоб у світі 
панувала любов і людство жило 
в мирі й одності, щоб у Церкві 
всі були з ’єднані в одну родину 
як брати і сестри і щоб люди 
зрозуміли, прийняли в своє 
життя Христовий ідеал 
ОДНОСТИ. Цей ідеал прийняв 
всеціло Святий Иосафат 
Кунцевич.

Иосафат не носив у своїм 
серці земських переминаючих 
ідеалів, не плекав переминаючі 
надії, жив звернений цілим 
своїм серцем і всією душею до 
величного ідеалу Христа “щоб 
всі були одно”, щоб усі жили 
злучені одністю. Иосафат не 
годився з думками багатьох, бо його душа шукала висот, серце прагнуло 
правдивих багатств, багатств євангельського ідеалу. Ще за молодости Іван 
Кунцевич (хресне ім’я Йосафата) рішив залишити торговельну ділянку і 
тепле життя тих, які називали себе християнами, але жили так як би нічого 
про євангелію не знали. Він вибрав дорогу, яка не провадить до успіхів і
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Покровитель на місяць листопад
слави. Не плекав у своєму серці переминаючих ідеалів , а шукав і жив в 
цілості звернений до вартощів непереминаючих.

У історії світу вже було минуло багато століть від народження Ісуса 
Хрисита і від започаткування Христвої Церкви, яку Христос заснував, щоб 
злучити все людство в одну велику родину. Але, нажаль, людська гордість 
показалася сильніша ніж ідеал Христа. Через людський нерозум і політику, 
Церква Христова поділилася на багато галузів. На Україну прийшла в X 
столітті де стала офіціальною релігією країни. Але роз’єднання також там 
зайшло. Після шість-сім століть християнства, Українські землі пишалися 
величними церквами з позолоченими купулами, тисячі Божих храмів 
розкинених по цілій теріторії країни, величні монастирі й все те стало 
мертвими забудівлями через брак одности. Панував загальний смуток між 
роз’єднаним, розсвареним через релігію народом. І ось приходить юнак, Іван 
Кунцевич, з покірної і простенької, але побожної сім’ї і він у своїй праці 
завідувача тороговельного заводу свого свояка, в своїх двадцятьох роках 
бачить все те сумне становище народу й Церкви і в його молодечому серці 
родиться побожна й щира думка молитися так як Христос молився і 
пожертвувати своє життя як Ісус пожертвував, щоб усі зрозуміли що вони 
брати й сестри перед Богом і жили в злагоді й одності та творили Церкву 
такою якої хотів Христос -  З ’єднаної. Він відважно залишає своє зайняття 
торгівлі, забуває за свою майбутність і вигідне життя, яке йому усміхалося і 
віддаляється в один з манастирів, щоб переводити своє життя на молитві й 
жертвах за одність Церкви Христової і організувати занедбане молитовне 
життя по монастирях. Читає літургічні й побожні книжки, навчається всього, 
що Ісус навчав про Його Церкву. Завдяки праці того Божого чоловіка 
Йосафата, в скорому часі родиться в монастирі й між народом радість з того, 
що Церква воскришає і церковне життя відживляє.

Бачучи побожне й геройське життя і відвагу Йосафата, запрошують 
його, щоб прийняв священство, а в короткому часі й єпископство, яке 
приймає не на те, щоб бути вивищеним і зазнавати пошану й признання, не 
на те, щоб урядувати, але на те, щоб служити Христові в Його Церкві. І його 
праця, молитви й жертви приносять рясні овочі, життя церковне й чернече 
пробудилося і почало буйно розростатися і проявлятися між народом.

Але такі здобутки єпископа Йосафата не подобалися для багатьох які 
боялися втратити своє вигідне життя і свій вплив на нарід використовуваний 
впертим і самолюбним духовенством, яке не хотіло відновлення Христової 
Церкви. Почалися перслідування єпископа, називають його душехватом, 
через те, що своїми проповідями, прикладом життя і молитвою кидав 
здорове зерно в українську Церкву і захоплював та приводив до з ’єднання 
все більше й більше народу. Йосафат, свідомий того ворожого наставлення
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Покровитель на місяць листопад
до його праці, але не застрашується переслідувань, а молиться, працює, 
робить жертви й добровільні покути. Задля його ревної праці повстають 
різні реформи в Церкві і по монастирях. Знаючи, що його життя в небезпеці 
він не перестає в своїм апостольстві й далі працює, щоб усі були одно.

І стається те чого він міг сподіватися. Дня 12 листопада 1623 року, в 
неділю ранком, перед служенням Божественної Літургії, його резиденцію 
окружили вороги його праці, затримали його на коридорі, а він просить, щоб 
не шкодили нікому з тих, що зним приготовлялися до Служби Бож ої. Серед 
ворожих і нестримних повних злоби криків, раптом сокирою потекла кров з 
його голови зраненої ударом сокири. Він, не борониться, молиться і повторяє 
слова Христові: “Дай, Боже, щоб усі були одно і прости їм..” Просив, щоб всі 
зрозуміли, що Христос не хоче ворожнечі в Церкві але одности. Він жертвує 
своє життя не противлячись убивцям, а спокійно, віддаючися в Божі руки, а 
після кількох пострілів з рушниці він вмирає. Убивці волочать його тіло до 
ріки і там прив’язують до волосіниці наповненої камінням, кидають тіло в 
ріку, щоб його прихильники не віднайшли тіла. Та вірні його знаходять тіло 
бо вогнений стовп світла показав серед ночі де воно знаходиться. Поклали 
тіло в церкві і відразу почали діятися при нім чуда. В короткому часі майже 
всі убійці понаверталися до з ’єднаної Церкви. Тіло збереглося ціле свіже, 
переносили його до різних місць, щоб уникнути крадіжі тих, які за всяку 
ціну хотіли затерти слід за ним. Аж 1917 року перевезено до Вільна в 
Австрії, а звідтам 1949 року до Риму де нині знаходиться в одному з 
престолів у Базиліці Святого Петра.

Є довга історія мощів Иосафата які переносили тайкома з місця на 
місце, щоб зберегли їх від знищення тих які не хотіли, щоб він був почитаний 
як святий і щоб тіло його не було шановане вірними Церкви. Иосафат був 
беатифікований 16 травня 1642 року. Канонізований як святий 
священномученик 1867 року.

Дехто може сказати, що помер як мученик за одність Церкви, але Церква 
далі роз’єднана. Менше з тим, що та жертва і велична праця не принесла 
повного успіху. Але жертва Христа ще й до нині залишається незнана для 
багатьох і ще до нині не з ’єднала всіх в одну родину. Важне, що Иосафат 
пожертвував себе за Христа і за єдність Церкви. Може й не скоро, але це 
геройство і ця жертва не залишиться без успіху, бо прийде час коли за 
бажанням Христа й багатьох Христових учнів, між ними й Иосафата ідея 
Христа здійсниться і “буде одне стадо й один пастир”.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Santo do mês de novembro
São Josafat - Apóstolo e Mártir 

pela Unidade da Igreja -12 de novembro
Na última ceia, Jesus deixa aos discípulos seus ensinamentos finais e o mais 

importante entre eles o seu coração pede o que mais deseja deles e de seus segui
dores -  a unidade, amor: “que todos sejam um e este seja o sinal de que sois meus 
discípulos...” .

O que pode ser mais belo, mais nobre e mais divino que oferecer a vida para 
que este desejo de Cristo se realize, que no mundo reine o amor, que todos vivam 
em paz e unidade, que a Igreja una a todos numa família de irmãos que vivem o 
ideal de Cristo, a unidade no amor? Este foi o ideal de São Josafat Kuntsevicz.

Josafat não abrigava no seu coração ideais terrenos passageiros, não alimenta
va esperanças passageiras. Vivia voltado com todo seu coração e com toda sua 
alma para um grande ideal, o ideal de Cristo “que todos sejam um”, que toda Igreja 
viva unida na caridade. Josafat Kuntsevicz não se conformava com o pensamento 
de muitos, porque a sua alma procurava as alturas, o seu coração desejava grande
zas verdadeiras. Grandezas do ideal evangélico. Ainda na juventude decidiu aban
donar a careira de comércio e vida morna de tantos que se dizem cristãos mas 
vivem como se não fossem, optou por um caminho que não conduz a sucessos e 
glória. Não guardava no seu coração idéias passageiras e ilusórias, mas procurava 
e vivia em busca das grandezas não transitórias.

No mundo, tinham se passado séculos desde o nascimento da Igreja de Cristo 
que pretendia unir toda a humanidade numa só grande família de amor. Mas 
infelizmente o orgulho humano foi mais forte que o ideal proposto por Jesus. A 
Igreja, por motivos humanos de orgulho, dividiu-se em muitos ramos. Chegou 
para a antiga Ucrânia ainda no século 10 onde tomou-se a religião oficial do povo. 
Mas a desunião também chegou lá. Em seis-sete séculos de cristianismo, a Ucrâ
nia já  era um pais de igreja grandiosas, cúpulas douradas, centenas de templos 
semeados ao longo do território ucraniano, mosteiros imponentes com suas cons
truções riquíssimas, mas por causa da falta de unidade, pairavam como monumen
tos mortos, sem vida e sem oração, e sem caridade. Remava tristeza imensa entre 
o povo desunido e desanimado. E eis que aparece um jovem, João, gerente de uma 
casa de comércio de cereais, com seus vinte e poucos anos, educado na simplicida
de de uma família humilde, mas sincera e piedosa, vê com tristeza toda essa triste 
situação da Igreja no seu país. E no seu jovem coração nasce a nobre e santa ideia: 
rezar como Cristo rezou e consagrar a sua vida como Cristo consagrou para que 
todos os homens se unam e se amem e formem uma Igreja conforme o desejo de 
Cristo. Abandona o seu trabalho no comércio e um futuro promissor na careira e 
se retira a um dos mosteiros para passar oa resto da sua vida na oração e penitência
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Santo do mês de novembro
pela unidade da Igreja de Cristo e organizar a vida de oração, lê, estuda faz peni
tência para que todos cristãos sejam uma família unida.

Por sua vida de fé o convidam que aceite o sacerdócio, depois o bispado. 
Aceita os convites porque quer servir à Igreja. E o resultado do seu trabalho não 
tarda a aparecer. Surge na região uma vida renovada.

Tal sucesso do bispo, porém não agradou a muitos que temiam perder sua 
influência sobre o povo explorado e abandonado. Começa a perseguição. O bispo 
é apelidado de raptor de almas, porque traz para a família de Cristo muitos fiéis. 
Porém, Josafat não se amedronta, reza, evangeliza, faz reformas na Igreja. E 
sabendo que a sua vida está em perigo, deve optar por uma alternativa: continuar 
a trabalhar na Igreja de Cristo ou morrer. Sem medo, continua o seu trabalho reno
vador. E aconteceu o que se esperava. No dia 12 de novembro de 1623, antes de 
rezar a missa em Vitebsk, seu palácio foi invadido por inimigos do seu trabalho, 
no corredor foi barrado por grande grupo de pessoas exaltadas, inimigos da sua 
obra, que o ameaçaram. O santo bispo, percebendo o perigo, pede aos agressores 
que não façam nada de mal aos que o acompanhavam. De imediato uma marreta 
atingiu a sua fronte e em seguida um golpe de machado. Ele cai no chão rezando 
pelos assassinos para que haja amor e unidade na Igreja. Logo é executado por 
tiros, seu corpo é arrastado pelas ruas da cidade até o rio e ali, atado a pedras, é 
atirado no rio. Os assassinos festejam a morte do bispo. Os fieis seguidores de 
Josafat vão logo à procura do corpo no rio. De noite, viram uma coluna de luz 
sobre o rio e ali estava o corpo. Foi exposto na igreja. Logo começam a acontecer 
milagres, conversão dos assassinos, sinais do frescor do corpo sem sinais de 
corrupção, sangue fresco que escorre dos golpes que lhe tiraram a vida... O corpo 
do santo foi transferido para diversos lugares para salvá-lo de inimigos que 
queriam terminar com a glória que recebia dos fiéis. Em 1917 foi parar em Viena- 
Austria, e em 1949 em Roma onde está hoje num dos altares da basílica de S. 
Pedro. Há uma longa história sobre as relíquias do santo graças às quais várias 
vezes aconteciam grandes prodígios.

Não importa que o trabalho seja coroado de sucesso total. A obra de Cristo 
também até hoje não obteve aceitação total, tudo o que é sublime e nobre ainda 
que não traga resultado imediato sempre é válido e grandioso, pois não é impor
tante resolver todos os problemas, mas tentar resolvê-los, arriscar-se, é isso que 
vale, é isso que mostra a grandeza da alma de um cristão: tentar fazer algo de 
nobre, sacrificar sua vida por ideais nobres, ainda que isso exija sacrifícios, muitos 
sacrifícios e até a vida. Os ideais do Evangelho merecem ser perseguidos com 
todas as forças até a morte, E Josafat optou corajosamente por esse ideal de Cristo 
e ofereceu a sua vida para que os homens vivam em paz na terra que reine o amor 
e que todos sejam uma família unida no amor.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Посмертні Згадки
,W r

f  Verônica Lubina

Nasceu no dia 20 de março de 1944 em Linha Barra 
Vermelha, interior de Prudentópolis, faleceu no dia 05 
de julho de 2020 aos 77 anos de idade. Recebeu o 
Sacramento da Unção dos Enfermos ministrada pelo 
Padre Paulo Serbai, OSBM.

Foi uma pessoa extremamente bondosa e humilde.
O maior de seus prazeres era visitar e receber amigos.

Era religiosa fervorosa, adorava participar das 
Divinas Liturgias e celebrações diversas. Era membro do Apostolado da 
Oração o qual realizou reuniões em sua residência por 30 anos. Nos últimos 
5 anos, debilitada sem poder sair de casa, sempre recebia as visitas do Padre 
Dionizio Mazur, OSBM, nos últimos anos quem fazia a visita era o Padre 
Cristiano Silva, OSBM.

Agradecemos a todos os familiares, amigos e sacerdotes que prestaram 
assistência durante todo esse período. Ao Padre Paulo Serbai, OSBM, que 
celebrou as exéquias e nos confortou com suas palavras de alento.

Вічная пам'ять!
Irmão Bogdan e sobrinha Leonídia.

f  Irmã Salomia Elizabeta Leuch, SMI

«Хваліте Господа, бо добрий, бо милість його 
вічна» Пс 136,1

Irmã Salomia Elizabeta Leuch, nasceu aos 29 de 
março de 1933, em Linha Nove - Itapará. Seus pais 
foram Trofim Leuch e Stefania da família Didik. Rece
beu o Santo Batismo das mãos do Pe. Eustachio 
Turkowyd, OSBM, em 07 de abril de 1933 na igreja de
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Itapará. Teve como padrinhos José Zavoysky e Anastasia Hladky. A Mãe 
dava ofertas para celebrar Divinas Liturgias pedindo a graça para que seus 
filhos crescessem bondosos, santos e fiéis a Deus.

Elizabeta foi a quarta, entre doze filhos, quatro meninos e oito meninas. 
Cinco foram consagrados a Deus: quatro meninas na Congregação das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada e o irmão Isidoro (falecido), na Ordem 
dos Padres Basilianos.

Eles viviam em Pinheiro Machado e aqui Elizabeta frequentava à 
escola. Estudou apenas com as Irmãs Servas em Itapará. Irmã Teofilacta 
Didik, tia muito amorosa, encorajou-a para ingressar na Congregação. Ir. 
Gertrudes Hladki sempre lhe dizia: "Você será Irmã Serva como Teofilac
ta” . Elizabeta era muito responsável e quando ainda estava em casa, vencia 
uma grande distância para participar das funções na igreja.

Certa vez, Elizabeta sonhou que Jesus estava do lado de fora da cerca 
perto da casa. Quando ela O viu, chamou a mãe para olhar. Aquela imagem 
de Jesus ficou diante de seus olhos por toda sua vida. Desde então, surgiu 
um grande desejo, o desejo de ser uma Irmã Serva de Maria. A mãe pediu 
para que ela fosse contar ao pai e revelar-lhe o seu desejo de ser Irmã 
religiosa. O pai, respondeu que sim, não proibo. Podem ir todos. Foi uma 
grande alegria para ela, porque iria estudar para ser Irmã Serva de Maria. 
Quando ainda estava em casa, fazia tudo o que precisava ser feito no campo 
e em casa.

Aos 13.06.1953, Elizabeta iniciou sua candidatura na Congregação das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada. No dia 08 de dezembro de 1953, ocorreu 
a celebração da vestição, durante a qual ela escolheu o novo nome Ir. Salo- 
mia como um sinal de mudança de vida. Emitiu os primeiros votos em 08 
de dezembro de 1955 e os votos perpétuos aos 08 de dezembro de 1961.

Irmã Salomia cumpriu sua missão humilde, mas muito importante no 
coração da comunidade, a saber, cozinhava em todas as comunidades nos 
seguintes locais: Paulo Frontin, Dorizon, Jangada, Ponta Grossa, Prudentó- 
polis, Campo Mourão, Esperança, Governador Ribas, Papanduva, Ronca- 
dor, Craveiro, Linha B, Palmital 1, Iracema, Marcondes, União da Vitória, 
Guamirin, Cascavel, Itapará, Palmital 2, Mafra.

Sempre se sentia bem nas comunidades. Gostava de ajudar dando cate
quese; sempre sentiu a bênção de Deus que agia sobre sua pessoa. Gostava 
de rezar a Jesus, a Santíssima Virgem, São Miguel, São Gabriel e Rafael, à 
Bem- Aventurada Josafata. Quando estava enfraquecida, rezava para o seu
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irmão Isidoro e para sua tia Ir. Teofilacta pedindo-lhe para ir ao céu. Sentia
-se muito feliz.

Em 2015, foi transferida de Mafra para a comunidade de Vila Madre 
Anatólia. Havia sofrido um pequeno Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
tendo o seu lado esquerdo paralisado. Fazia fisioterapia, mas a cabeça 
enfraqueceu e não teve muito equilíbrio nos membros. Teve que ficar 
sempre na cadeira de rodas.

Ir. Salomia dizia que nunca lhe vinham pensamentos negativos para 
deixar a Congregação e voltar para casa. Sempre pedia a Deus por fidelida
de. Foi fiel até o fim.

“Ela exerceu o papel de Marta e Maria em toda a sua vida. Sempre 
alegre e satisfeita, realizada na sua vocação. Grande devota do Divino Pai 
Eterno. Mulher de muita fé” (ir. Eugênia D.).

“Вічна їй пам’ять. Подяка за приклад вірності і служіння у 
Згромадженні. Я багато від неї навчилася у Ронкадорі. Хай з Богом 
спочиває і за нас перед Господом заступається” (с. Луіза Цюпа, СНДМ 
,Рим)

Dia 26 de julho de 2020, com a idade de 87 anos e 67 anos de vida 
religiosa como Serva de Maria Imaculada, deixou esta terra sendo chamada 
por Deus para a vida eterna.

Que o Senhor recompense a Irmã Salomia, por todo o seu servir, por ter 
levado uma vida humilde de união com Deus, na paz e alegria, por todo 
trabalho humilde, simples, por todas palavras e ações realizadas, pelo bom 
exemplo que deixou para cada uma de nós. Que esteja no eterno e feliz 
olhar da santa face de Deus no céu. Eterna seja a sua memória!

Irmãs Servas de Maria Imaculada

ERRATA

Referente ao pacote Ucrânia 2021 - Conheça as suas Raízes, a 
data de retorno é 01 de Setembro de 2021 e não 31 de Agosto 
como publicado.

Também o pacote Ucrânia e Polônia 2021 - Experiências 
Únicas, o valor correto é USD 3299,00 e não USD 3.799,00.
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