
Редакційне
Чому жовтень це місяць місій?

З початком місяця жовтня, дня першого, Церква вшановує Святу 
Тереню від Дитятка Ісуса, яка проголошена Папою Пієм XII 
Покровителькою місій. Голосити Добру Новину це голосити- 
-розповсюджувати мир для всіх, а головно для тих, що найбільше 
потребують Божого милосердя, яке походить від Бога, виліковувати 
тих, що мають тверде серце. Бог є джерелом і Батьком Милосердя, 
вислав Свого Сина для євангелізації убогих, виліковувати розкаяних 
серцем, голосити рік ласки і нести спасіння для всіх народів. Такий 
був ідеал Святої Терені в її короткому житті.

“Місяць Місій повинен пригадувати усім нам, що завдання 
кожного охрищеного це євангелізувати. Не виконує вірно свого 
християнського покликання хто не говорить про Христа і про Його 
Церкву. Хрищення робить нас Членами Христового Тіла, Церкви і 
виконуючи місійне завдання для спасіння світу, несучи Бога своїм 
життям виконоючи навчання Ісуса Христа” (Проф. Аквіно).

Жовтень також є місяцем Марії, найсвятішої між жінками. Марія 
бажає своїх дітей слушними і солідарними як одна родина. Хто читає 
і розуміє Євангелію знає; що Ісус і Марія любили в особливіший 
спосіб самоту й мовчанку, тихість і любили молитися на самоті. 
Мовчанка це лік, підселення, психологічна віднова корисне для тіла й 
для душі.

Мідійна Церква це відповідальність всіх християн, а в 
особливіший спосіб членів Апостольства Молитви. Дозвольте, щоб 
Бог всіх нас спровадив його дорогами.

1



Editorial
Por que outubro é o mês das missões?

O mês de outubro 
começa com a comemora
ção de Santa Teresinha do , 
Menino Jesus, que é reco- «  
nhecida pela Igreja, como a 
padroeira das missões. A Ц
primeira atitude do missio
nário deve ser a mansidão. 
O anúncio da Boa Nova é
um anúncio de paz, que
leva aos mais necessitados a misericórdia que vem do Senhor. Deus que é 
Pai das Misericórdias, enviou o seu próprio Filho para evangelizar os 
pobres, sarar os de coração contrito, anunciar o ano da graça e levar a salva
ção a todos os povos. Este era o grande ideal pelo qual viveu a Santa Teresi
nha de Lisieux.

“O Mês das Missões deve lembrar a cada um de nós, que é missão de 
todo batizado ser evangelizador. Não é cristão de verdade quem não fala de 
Cristo e da Igreja. O Batismo nos faz “membros do Corpo de Cristo”, a 
Igreja, e assim, participantes de Sua Missão de salvar o mundo, levando-o 
para Deus, por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus.” (Prof. Felipe 
Aquino).

Outubro também é o mês de Nossa Senhora, a mais santa de todas as 
mulheres. Falando tão pouco e de modo tão suave, ela dizia tudo no silêncio 
de seu coração. Nossa mãe Maria quer os cristãos unidos e solidários como 
uma grande família. Quem medita e conhece o Evangelho sabe que Jesus e 
Maria nutriam especial predileção pelo silêncio, pelos lugares desertos. 
Silêncio é terapia, calmante, reconforto, reabastecimento psicológico, 
físico e espiritual.

Uma Igreja em missão é de responsabilidade de todo cristão e de 
maneira especial dos membros do Apostolado da Oração. Deixe que o 
Senhor vos guie!

Fonte: Canção Nova.
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Намірення за Євангелізацію
Учні місіонери
Щоб кожний охрищений включився в справу 

євангелізації й був готовий до місії через свідоцтво 
життя в дусі Євангелії.

Знаходимося в місяць місії і Папа просить щоб ми всі молилися за 
місіонерів в Католицькій Церкви. Якщо ми на хвилинку зупинимося і 
поміркуємо, то побачимо наскільки погані новини швидко прийдуть і 
як часто ми як християни, також сприяємо їх поширенню. Тому ми 
покликані бути співробітниками у поширенні доброї новини та 
радості, яке приносить євангельське послання. То Бог очікує від 
кожного з нас, бо “євангелізація - це, власне, благодать і покликання, 
властиві Церкві, її найглибша ідентичність. Вона існує для 
євангелізації ”. (Папа Павло VI). Ця місія є постійною, тому немає 
перерв та відпочинку. Спуститися в глибокі води без страху, 
проповідувати без страху любов Бога, цінність родини, цінність 
молитви, спасіння, раю, суду. Все це та багато іншого необхідне 
проповідувати до незліченних душ, які навіть не чули про Бога.
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Намірення за Євангелізацію
Хрещення дозволяє нам бути євангелізаторами та місіонерами. 

Папа Бенедикт XVI, сказав ще як кардинал Ратцингер: “Щоб 
євангелізувати, потрібно жити, слухаючи голосу Отця, і статись 
Його голосом в світі Папа Франциск в енцикліці «Радість 
Євангелія» потверджує: “Кожному християнину в будь-якому місці 
та ситуації пропонується сьогодні відновити особисту зустріч з 
Ісусом Христом або, принаймні, прийняти рішення дати собі знайти 
Його, щоб шукати не перестаючи Його день у  день. ” Коли ми 
шукаємо Ісуса і дозволяємо щоб Він нам торкнувся, то наша поведінка 
трансформується, і завдяки цього багато хто зможе наблизитися і 
пізнати любов Божу у своєму житті, і саме тоді, коли ми це 
зрозуміємо, виконуємо місію будучи євангелізаторами та місіонерами. 
Це не завдання, зарезервоване для священиків та чернечих осіб, але 
для кожного християнина який несе на грудях знак віри, отриманий в 
тайнах Хрещення та Миропомазання. Щоб підтвердити, що це місія 
кожного, Катехизм Католицької Церкви вчить: “Миряни мають 
обов'язок і право працювати так, щоб божественне послання про 
спасіння було відоме і прийняте всіма людьми та по всій землі ”. (ККЦ  
900). Як члени Апостольства Молитви, наш обов’язок також полягає у 
тому, щоб інші відчували справжній смак Євангелія у своєму житті.

У цьому місіонерському та євангелізаційному середовищі є місце 
для кожного, і як частина євангелізаційної та місіонерської спільноти 
кожен запрошений бути в школі Христа, прагнучи у нашому 
повсякденному житті жити так, як просить нас Ісус: всіх приймати 
повагою, допомагати найбіднішим та нужденним, бути щедрими та 
відповідальними. Тобто практикувати всі цінності та чесноти, яким 
нас навчає Ісус у Євангелії. Нехай цей місяць відновить у кожній 
охрещеній людині в Католицької Церкви їх місіонерський порив, 
ідучи слідами Ісуса.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
Discípulos missionários
Rezemos para que cada batizado seja envolvido na evan

gelização e disponível para a missão, através de um testemu
nho de vida que tenha o sabor do Evangelho.

Estamos no mês das missões e o Santo Padre pede nossas orações para 
este fim. Se pararmos por alguns instantes e meditarmos veremos o quanto 
más notícias correm rápido e como muitas vezes nós cristãos também cola
boramos para sua difusão. Por isso, somos chamados a sermos colaborado
res da expansão da boa notícia e da alegria que traz a mensagem do Evan
gelho. Isso é o que Deus espera de nós, visto que “evangelizar constitui, de 
fato, a graça e a vocação própria da Igreja, sua mais profunda identidade. 
Ela existe para evangelizar”. (Papa Paulo VI). Esta missão é permanente, 
para isso não existe pausas ou descansos. Lançar-se em águas profundas 
sem medo, pregar sem medo o amor de Deus, o valor da família, o valor da 
oração, a salvação, o paraíso, o julgamento. Tudo isso e muito mais é neces
sário levar a incontáveis almas que nem sequer ouviram falar sobre Deus.
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Intenção pela Evangelização
O batismo nos capacita para sermos evangelizadores e missionários. O 

Papa Emérito Bento XVI, ainda como Cardeal Ratzinger disse: “Para 
evangelizar é preciso viver escutando a voz do Pai e tomar-se no mundo a 
Sua voz ”. O Papa Francisco na encíclica “Alegria do Evangelho” reafirma: 
“cada cristão em qualquer lugar e situação que se encontre, é convidado a 
renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo 
menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O procurar dia 
a dia sem cessar, (n. 3)”. Quando procuramos a Jesus e deixamos ser toca
dos por Ele o nosso comportamento se transforma e através dele é que 
muitos poderão se aproximar e conhecer o amor de Deus nas suas vidas, e 
exatamente quando entendemos isso estamos cumprindo a missão de 
sermos evangelizadores e missionários. Esta não é uma tarefa reservada aos 
sacerdotes e religiosos, mas a cada cristão que leva sobre seu peito a marca 
da fé recebida nos sacramentos do Batismo e Crisma. Para reafirmar que 
esta é uma missão de todos, o Catecismo da Igreja Católica ensina: “os 
leigos têm a obrigação e o direito de trabalhar para que a mensagem 
divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por  
toda a terra”. (CIC, 900). Como membros do Apostolado da Oração é 
também nossa obrigação fazer com que outros sintam em suas vidas o 
verdadeiro sabor do Evangelho.

Neste ambiente missionário e evangelizador há espaço para todos e 
fazendo parte da comunidade evangelizadora e missionária cada um é 
convidado a fazer parte da escola de Cristo, esforçando-nos, no nosso dia a 
dia, para viver como Jesus nos pede: tratar os que nos rodeiam com respei
to, ajudar os mais pobres e necessitados, ser generosos, solidários, honra
dos e responsáveis. Ou seja, praticar todos os valores e virtudes que Jesus 
nos ensina no Evangelho. Que este mês de outubro renove em cada batiza
do na Igreja Católica o seu impulso missionário seguindo os passos de 
Jesus.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Місійний дух Апостольства Молитви

Першорядне завдання Апостольства Молитви це молитви, жертви й 
різного роду зайняття, які означають місійну працю, 
яка становить одне з першорядних завдань Церкви, 
згідно зі словами Христа “Ідіть по всьому світу та 
проповідуйте Євангелію всякому творінню”.

Що означає бути місіонарем?
Це жертвувати свій час з іншими, хто б то не був, 

несучи мир і любов Божу всюди де би ми не 
знаходилися.

Місіонер це той який готовий йти там де є потреба, той хто має 
розположення жертвувати свої дари й своє життя для потреб інших. 
Місіонер це той хто несе у світ Спасительне діло Ісуса Христа й несе 
радість для усіх своїми жертвенними працями для ширення Божого 
Царства у світі.

Має місійного духа особа яка виконує різні праці в парафії, як 
катехизація, лідери в різних ділянках цекровних зайнять, в усьому що 
парафія потребує.

Знаємо, що покликання це Боже запрошення яким він звертається до 
всіх, найперше, він кличе до життя; далі до того, щоб бути християнами, 
його послідовниками; вкінці, щоб нести Благовість Євангелії Христової у 
світ, що становить особливіше покликання в Церкві.

Апостольство Молитви повинно плекати місійного духа, цікавитися 
всіма справами Церкви й різними працями, молитвами й пожертвами 
спомагати місійні праці у цілім світі.

Важне в цьому місяці застановитися про наше місійне покликання, бо 
всіх членів Апостольства Молитви Бог кличе, запрошує в різні способи до 
місійної праці яка набирає різні види в Церкві.

Світ нині повний всяких непорозумінь, проблем, труднощів і тому 
потребує відважних людей до діалогу, до тих які засаджують відважно 
Христову Євангелію між народом.

Усіх нас Бог запрошує до того, щоб покласти до розпорядимости 
наших братів і сестер на службу. Давати свідчення більше прикладом як 
словом, нести євангельську науку для усіх, противитися проти того всього, 
що поневолює людину, мати такі самі розположення, що їх мав Ісус 
Христос, мати серце отверте для усіх, які до нас зближаються, молитися не 
тільки устами, але й серцем, не боятися сказати “так” для Бога як це 
зробила Марія. Бути вірними для того всього, що Бог від нас просить.
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Apostolado da Oração
Espírito Missionário do Apostolado da Oração

O Apostolado da Oração tem como missão principal, orações e sacrifícios a 
serviço da atividade missionária que é uma das metas 
fundamentais da Igreja, conforme o mandato de Cristo:
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatu
ra.”

O que significa ser missionário?
É dividir o seu tempo com os outros onde quer que 

seja, levando a paz e pregando o amor de Deus por tudo 
onde se vive e se trabalha.

O missionário é aquele que está disposto a ir onde há necessidade de 
alguém que ofereça seus dons e sua vida ao serviço dos mais necessitados. O 
missionário é aquele que vai levar adiante a obra salvadora de irmão Jesus 
Cristo e alegra a muitos com seu serviço generoso e faz o Reino de amor aconte
cer.

Têm espírito missionário as pessoas que atuam nas paróquias como 
catequistas, como agentes vocacionais, em tudo que a comunidade precisa.

Sabemos que a vocação é um chamado que Deus dirige a todos. Primeira
mente Ele chama à vida; em seguida a sermos cristãos, seus seguidores; final
mente, para levar a Boa Nova - o Evangelho, uma vocação específica na Igreja 
e no mundo.

O Apostolado da Oração deve alimentar o espírito missionário, ter maior 
interesse pela ação que a Igreja, através de seus missionários, desenvolve no 
mundo inteiro, oferecendo por eles suas orações, sacrifícios e ajudas.

É importante neste mês pararmos um pouco mais para refletirmos sobre a 
nossa vocação, sobre o chamado que Deus nos dirige através dos acontecimen
tos.

O mundo está cheio de conflitos e problemas de várias naturezas, necessita 
de mais diálogo, de pessoas corajosas que semeiem corajosamente a Boa Nova 
da fraternidade e da Paz!

Colocar-se à disposição dos irmãos, principalmente dos doentes, pobres e 
marginalizados. Testemunhar e não se preocupar somente em falar aos outros. 
Anunciar o Evangelho a todas as criaturas". Denunciar todo sistema que escra
viza. Ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Ter o coração aberto para todos que 
se achegarem". Rezar com o coração e não somente com a boca". Não ter medo 
de dizer o sim, como nossa mãe Maria o fez". Ser fiel ao projeto que nos é 
proposto pelo Pai".
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
Os puros de coração

É importante entender o que é “pureza do coração” . Para o fazer, é 
preciso lembrar que para a Bíblia o coração não consiste apenas em senti
mentos, mas é o lugar mais íntimo do ser humano, o espaço interior onde 
uma pessoa é ela mesma. Isto, de acordo com a mentalidade bíblica.

Mas o que significa coração “puro” ? O puro de coração vive na 
presença do Senhor, conservando no coração o que é digno da relação com 
Ele; só assim possui uma vida unificada, linear, não tortuosa, mas simples. 
Assim, o coração purificado é o resultado de um processo de libertação e 
renúncia. O puro de coração não nasce assim, experimentou uma simplifi
cação interior, aprendendo a negar o mal em si mesmo, algo que na Bíblia 
se chama circuncisão do coração (cf. Dt 10,16;30, 6; Ez 44, 9; Jr 4,4).

Esta purificação interior implica o reconhecimento daquela parte do 
coração que está sob a influência do mal -  “Sabe, Padre, sinto-me assim, 
penso assim, vejo assim, e isto é mau”: reconhecer a parte má, a parte que 
está enevoada pelo mal, para aprender a arte de se deixar sempre ensinar e 
guiar pelo Espírito Santo. O percurso do coração doente, do coração peca
dor, do coração que não pode ver bem as coisas, porque está em pecado, até 
a plenitude da luz do coração é obra do Espírito Santo. É Ele quem nos guia 
por este caminho. Eis que, por este caminho do coração, chegamos a “ver 
Deus” .
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
Nesta visão beatífica há uma dimensão futura, escatológica, como em 

todas as bem-aventuranças: é a alegria do Reino dos Céus para onde vamos. 
Mas a também a outra dimensão: ver Deus significa compreender os desíg
nios da Providência naquilo que nos acontece, reconhecer a sua presença 
nos Sacramentos, e sua presença nos nossos irmãos, especialmente nos que 
sofrem, e reconhecê-lo onde Ele se manifesta, (cf. Catecismo da Igreja 
Católica, 2519).

Os três graus da pureza de coração.
O primeiro grau da pureza de coração consiste na absoluta sinceridade 

de nossos pensamentos, palavras e atos. “seja o vosso falar: sim, sim; não, 
não” (Mt 5, 37). Sinceridade essa proveniente da certeza que, ainda que 
possamos enganar os outros ou nós mesmos, jamais enganaremos a Deus, 
onisciente e onipresente.

Aceitar essa verdade de agir de acordo com ela é o que se chama: cami
nhar na presença de Deus. Se chegarmos a esse grau de pureza de coração, 
veremos a Deus em todas as coisas. Aqui na terra, o cristão poderá de certo 
modo ver a Deus, no seu próximo; mesmo nas almas que parecem, a princí
pio, ser-Lhe contrárias. Verá a Deus, na Sagrada Escritura, na vida da 
Igreja, nas circunstâncias de sua própria vida e até nas provações, que rece
berá como lição de coisas da Providência: a aplicação prática do Evange
lho. Sob a inspiração do dom da inteligência, encontraremos aí a verdadeira 
contemplação que nos há de preparar para aquela outra, na qual, propria
mente falando, veremos a Deus face a face, com Sua Bondade e Sua Beleza 
infinitas.

O segundo grau consiste no sincero conhecimento de nossa própria 
impureza e na absoluta confiança no poder que 
tem Deus de purificar-nos por dentro e por 
fora. Não nos esqueçamos, no entanto, das 
palavras de são Paulo: porque o mesmo Deus 
que disse que das trevas resplandecesse a luz, 
resplandeceu em nossos corações, para que 
irradiássemos o conhecimento da gloria de 
Deus, que se reflete na face de Cristo.

O terceiro grau está na nossa atenção, 
confiante e amorosamente fixa na Santíssima
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
Trindade, que habita no centro de nossa alma. Isso pode-se denominar a 
contemplação da Imanência Divina, ao passo que ao primeiro grau corres
ponde a contemplação da Divina Transcendência. Quando o coração está 
completamente purificado. A pureza de coração leva, pois, à união com 
Deus.

O bem mais precioso que podemos ter na vida é a nossa relação com 
Deus. Estais convencido disto? Estais ciente do valor inestimável que 
tendes aos olhos de Deus? Sabeis que Ele nos ama e acolhe, incondicional
mente, assim como sois? Quando esta percepção esmorece, o ser humano 
toma-se um enigma incompreensível, pois o que dá sentido à nossa vida é 
precisamente saber que somos amados incondicionalmente por Deus.

Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, (Mt 5, 8). Queridos 
jovens, como vedes, esta Bem-aventurança está intimamente relacionada 
com a vossa vida e é uma garantia da vossa felicidade. Rezar com o coração 
aberto, ser simples, ter reta intenção e deixar-se conduzir por Deus em 
todos os momentos da vida.

Assim podemos dizer que é uma obra de Deus em nós, nas provas e 
purificações da vida -  e esta obra de Deus e do Espírito Santo a uma grande 
alegria, a uma paz verdadeira. Não tenhamos medo, abramos as portas do 
nosso coração ao Espírito Santo para que ele nos purifique e nos conduza 
por este caminho.
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TEMA:

“Bem-Aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, pois eles serão saciados”

Objetivos:
- Refletir com os adolescentes sobre os atuais problemas sociais que a 

sociedade vem enfrentando em suas famílias;
- Reconhecer a virtude vivenciada por São José em sua caminhada.

Reflexão do Tema:
Hoje continuamos a meditar sobre o caminho luminoso da felicidade 

que o Senhor nos concedeu com as bem-aventuranças, e chegamos à 
quarta: “Bem-aventurados os que têm fom e e sede de justiça, pois eles 
serão saciados ” (Mt 5, 6). Já encontramos a pobreza de espírito e o choro; 
agora somos confrontados com outro tipo de fraqueza, aquela ligada à fome 
e à sede. Fome e sede são necessidades básicas, referem-se à sobrevivência. 
Isto deve ser enfatizado: aqui não se trata de um desejo genérico, mas de 
uma exigência vital e diária, como a alimentação.

Olhando para a vida de São de José e Maia que vivia a perfeição da 
obediência no convívio humilde em Nazaré. Ensinava Jesus a obedecer e 
aprendia dele a mesma coisa: “não sabíeis que devo те ocupar das coisas 
do P a i”! (Lc 2, 40). Nenhuma pessoa do mundo, depois de Maria, teve 
missão tão grandiosa como a de seu esposo São José. Aprendamos desse 
maravilhoso casal e principalmente olhemos a vida de São José na sua 
obediência foi fiel e assim aprendemos a descobrir e fazer a vontade de 
Deus para servir com mais amor nossa família, nossa comunidade, cum
prindo as tarefas do dia a dia.

Mas o que significa ter fome e sede de justiça? Certamente não estamos 
a falar daqueles que querem vingança, pelo contrário, na bem-aventurança 
precedente falamos de mansidão. Certamente as injustiças ferem a humani
dade; a sociedade humana tem uma necessidade urgente de equidade, 
verdade e justiça social; recordemos que o mal sofrido pelas mulheres e 
pelos homens do mundo chega ao coração de Deus Pai. Que pai não sofre
ria pela dor dos seus filhos? As Escrituras falam da dor dos pobres e oprimi
dos que Deus conhece e compartilha. Por ter ouvido o grito de opressão 
levantado pelos filhos de Israel - como narra o Livro do Êxodo (cf. 3,7-10)

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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- Deus desceu para libertar o seu povo. Mas a fome e a sede de justiça de 
que o Senhor nos fala é ainda mais profunda do que a legítima necessidade 
de justiça humana que cada homem carrega no seu coração. No mesmo 
“Sermão da Montanha”, um pouco mais adiante, Jesus fala de uma justiça 
maior do que o direito humano ou a perfeição pessoal, dizendo: “Se a vossa 
justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino 
dos Céus” (Mt 5, 20). E esta é a justiça que vem de Deus (cf. 1 Cor 1, 30).

Assim, José, a partir de sua própria obediência a Deus e na escuta 
atenta de Deus, cria o filho. Obediência que se dá na acolhida, no acompa
nhamento e no amor dedicado a um filho especial, afinal de contas, cuidar 
do filho de Deus era motivo de honra e para quem foi tão humilde, motivo 
de gratidão a Deus. José é um pai presente. Imaginamos, pois, um menino 
Deus que se fez pobre, pequeno, humano, nos braços de um simples carpin
teiro que só soube amar e amar e se entregar em um perfeito abandono.

Nós mejistas também precisamos acolher as atitudes demonstradas 
pelo pai que talvez é ausente ou presente em nossas vidas, mas que no silen
cio quer o seu bem e acompanha a sua caminhada.

Em cada coração, até na pessoa mais corrupta e afastada do bem, está 
escondido um anseio de luz, mesmo que esteja sob os escombros do engano 
e erro, mas há sempre uma sede de verdade e bondade, que é a sede de 
Deus. É o Espírito Santo que desperta esta sede: Ele é a água viva que 
moldou o nosso pó, Ele é o sopro criativo que lhe deu vida.

No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: «Levanta-te, toma o 
menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Hero- 
des procurará o menino para o matar» (Mt 2, 13). José não hesitou em 
obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria: «E ele 
levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, 
permanecendo ali até à morte de Herodes» (Mt 2, 14-15).

Em nossa vida cristã também encontramos as mesmas dificuldades que 
São José encontrou, as vezes, precisamos tomar decisões precipitadas, 
mudar de caminho, mudar de grupo, mudar os nossos sonhos, mudar os 
relacionamentos, amizades e a convivência. Mas Deus sempre faz o melhor 
para nós, precisamos acreditar e ter fé.

Até os mejistas têm esta fome, e não devem perdê-la! É necessário 
proteger e alimentar o coração dos adolescentes com amor, ternura e 
acolhimento que expressam nos seus impulsos sinceros e luminosos. Cada 
pessoa é chamada a redescobrir o que realmente importa, o que realmente

ME J - Movimento Eucarístico Jovem
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precisa, o que a faz viver bem e, ao mesmo tempo, o que é secundário, e 
aquilo a que pode tranquilamente renunciar. Jesus proclama nesta bem-a- 
venturança - fome e sede de justiça - que há uma sede que não será desiludi
da; uma sede que, se for satisfeita, será saciada e será sempre bem sucedida, 
porque corresponde ao próprio coração de Deus, ao seu Espírito Santo que 
é amor, e à semente que o Espírito Santo semeou nos nossos corações.

Dinâmica para fixar o Tema: Fraternidade
Objetivo: Descobrir que a EUCARISTIA nos impulsiona a viver a 

fraternidade.

Material necessário: balas, tampinhas de garrafas ou outro material, 
em número igual ou superior ao número de participantes.

Desenvolvimento:
1. Convidar os participantes a formarem um círculo. No centro, colocar 

os objetos descritos acima. Após um sinal, os participantes deverão pegar o 
máximo de objetos possível (uns ficarão com muitos, outros com poucos, e 
alguns com nenhum dos objetos).

2. Pedir aos participantes para descreverem a experiência que tiveram 
com esta atividade.

3. Ler e explorar o texto bíblico: Atos 4,32-35.
4. Refletir o sentido da fraternidade das primeiras comunidades.
5. Refazer a dinâmica, com base no exemplo das primeiras comunida

des, propondo aos participantes que recoloquem os objetos no centro do 
círculo. Ao sinal dado, pegar os objetos.

6. Deixar que relatem o que sentiram com esta atividade, comparando 
com a primeira vez que pegaram os objetos.

7. Cada grupo deverá apresentar suas conclusões, em plenário.

1. Reflexão:
a) Quem são as pessoas que hoje tem fome e sede de justiça?
b) Que caminho seguir para saciar esta fome e sede para sentir-se fartos 

e felizes, mesmo sendo perseguidos?
c) Fome e sede de justiça é ficar profundamente angustiado pela injus

tiça praticada. Mas, para você, o que é injustiça?
d) Você é justo? Suas qualidades estão em conformidade com a sua fé,

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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com o direito e com a solidariedade? Você é desapegado e sabe partilhar 
sem “interesse de benefícios”?

e) A atividade econômica que você desenvolve (seu trabalho profissio
nal) de onde provém seu dinheiro, está dentro dos limites da ordem moral e 
segundo as normas da justiça social? Você tem autocontrole para não 
desrespeitar os direitos dos membros de sua família? Ou será que no dia a 
dia você percebe em si antipatia, auto piedade, avareza, cobiça, confusão, 
ciúme, inveja, fome e sede?

f) Você se acha injustiçado quando faz uma bondade para alguém e não 
é reconhecido, aplaudido e homenageado? Isto seria uma ofensa a sua 
pessoa?

g) Na sua opinião, o que é ser obediente? Cite um exemplo seu de 
obediência na sua família.

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem

2. Compromisso Mensal:
Cada pessoa é chamada a redescobrir o que realmente importa e preci

sa, o que a faz viver bem e, ao mesmo tempo, o que é secundário e aquilo a 
que pode tranquilamente renunciar. Ao longo do mês, reflita sobre essa 
questão e, na medida do possível, compartilhe algo material com os neces
sitados.

* “Quem é o meu próximo” - Citar aos 
adolescentes o exemplo do Papa quando ele 
fala da Casa de Santa Marta: Ele diz: que 
queria ficar lá... o Papa escolheu sempre uma 
vida pobre (andava de ônibus para ver o povo 
da Argentina); em outras palavras optou pela 
pobreza... vejamos nós o que estamos fazen
do em prol dos necessitados: de ouvir, 
rezar, compreender, dialogar, doar um 
donativo...

Que São José nos conceda esta 
graça: ter esta sede de justiça e 
obediência que é precisamen
te o desejo de o encontrar, de 
ver Deus e de fazer o bem aos 
outros.
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Покровитель на місяць жовтень
Св. Тереня від Дитятка Ісуса

Зі святими найкраще 
знайомитися, читаючи те, що 
вони самі написали. Можливо, 
це було би складно у разі 
якихось заглиблених теологів, 
а ось щодо Малої Терези, як її 
звуть (на відміну від св.Терези 
Авільської, «Старшої»), то це 
стовідсотково. «Історія однієї 
душі», її спогади і певною 
мірою щоденник, показують як 
на долоні шлях доростання 
душі. Спершу це вельми 
солодка, у стилі кінця XIX 
століття, піднесена й емоційна 
проза. А потім течія цього «життєвого струмка» дедалі більше 
поглиблюється, аж доки не ловиш себе на вражаючій думці: від опису 
переживань ця дівчина перейшла до викладення суті живих стосунків 
із Богом. Це правильний шлях, бо з емоцій усе тільки починається, 
зупинятися на них і не варто, і навіть шкідливо.

Тереза Мартен (1873-1897) була дев’ятою дитиною у батьків, які 
вже й самі беатифіковані: Луї Мартена і Зелі Герен. Історію їхнього 
«шлюбного служіння Богові» варто почитати окремо. З дитинства 
Терезка відзначалася гарячим прагненням стати монахинею, навіть у 
своїй дитячій зухвалості намагалася «вибити» дозвіл на це у самого 
папи римського Лева XIII. їй було 14 років. Навряд чи вона сама знала, 
що їй залишилося прожити дуже мало; може, душа це знала, і тому 
підганяла дівчину.

З родини Мартен п ’ятеро дочок стали монахинями. Тереза 
зрештою вступила до Кармелю -  одного з найсуворіших орденів. 
Суворість життя проявлялася в усьому: і в нелегкому розкладі дня з 
тривалими молитвами, і в жорсткому послухові, і навіть у життєвих 
реаліях монастиря, який не мав опалення. Якби тодішні кармелітки
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Покровитель на місяць жовтень
жили комфортно, може, Тереза і не захворіла б на туберкульоз, який її 
так швидко спалив.

Ця молода монахиня ніколи не їздила світом і не була відома поза 
межам свого монастиря; однак вона стала покровителькою місій. У 
своєму щоденнику записала, що прагнула би втілити в собі всі 
покликання, також і місіонерське. Бог через Церкву сповнив також і це 
її бажання (1944).

Ця молода монахиня ніколи не вивчала якихось особливих глибин 
богослов’я та філософії, а виклала на письмі єдино лише свій 
духовний досвід, і цього вистачило, аби її проголошено Вчителем 
Церкви (1999).

Бог так глибоко і сильно «переробив» її, що з розпещеної 
капризулі вона перетворилася на справжнє багаття любові. Варто 
почитати, як вона згадує про своє дитинство: що замішування собою з 
боку довколишніх вона вважала нормою, а на будь-яке зауваження 
заливалася сльозами, бо не могла знести жодного докору. Це 
впізнавана для багатьох картинка. Зате після свого чудесного зцілення 
в дитинстві, коли Діва Марія до неї посміхнулася, після визначення 
свого шляху як життя для Бога, вона пройшла крізь дуже жорстку 
«терку» кармельського послуху. І навчилася в усьому відкривати для 
себе Бога і Його присутність.

Несподіваний вибух популярності Терезки після її канонізації 
пов’язаний не з якоюсь «промоцією» саме цієї святої, а з тим, що вона 
повернула святості дитинність і простоту. До кінця XIX століття у 
багатьох сформувалося розуміння святості як неймовірно тяжкої 
битви, на яку можуть вийти лише нечисленні могутні духом мужі. А 
раптом життєвий досвід Терезки, її «мала дорога» відкрили людям очі 
на те, що не в людських зусиллях полягає святість, а в прихиленні 
Бога до людини. І що Бог охочіше прихиляється до малих дітей, аніж 
до тих, хто зробив свою ставку на «приведення себе до святості».

Тереза з Лізьє належить до тих нечисленних святих Католицької 
Церкви, яких вшановують і православні віруючі.

Зображається в одязі кармелітки (коричневий хабіт, білий плащ), 
із трояндами в руках. З нею співвідносять чудо «дощу з трояндових 
пелюсток».
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Santo do mês de outubro
Santa Teresinha do Menino Jesus

“Não quero ser santa pela metade, escolho tudo”.
A santa de hoje nasceu em Alençon 

(França), em 1873; e morreu no ano de 
1897. Santa Teresinha não só descobriu que 
no coração da Igreja sua vocação era o 
amor, como também sabia que o seu cora
ção -  e o de todos nós -  foi feito para amar.
Nascida de família modesta e temente a 
Deus, seus pais (Luís e Zélia) tiveram oito 
filhos antes da caçula, Teresa; quatro morre
ram com pouca idade, restando em vida as 
quatro irmãs da santa (Maria, Paulina,
Leônia e Celina). Teresinha entrou com 15 
anos no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux, com a autorização do Papa 
Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, simplicidade e confiança 
plena em Deus.

Todos os gestos e sacrifícios, do menor ao maior, oferecia a Deus pela 
salvação das almas e na intenção da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus 
e da Sagrada Face esteve como criança para o Pai, livre, igual a um brinque
do aos cuidados do Menino Jesus e, tomada pelo Espírito de amor, que a 
ensinou um lindo e possível caminho de santidade: infância espiritual.

O mais profundo desejo do coração de Teresinha era ter sido missionária 
“desde a criação do mundo até a consumação dos séculos”. Sua vida nos 
deixou como proposta, selada na autobiografia “História de uma alma” e, 
como intercessora dos missionários sacerdotes e pecadores que não conhe
ciam a Jesus, continua ainda hoje, vivendo o Céu, fazendo o bem aos da terra.

Morreu de tuberculose, com apenas 24 anos, no dia 30 de setembro de 
1897, dizendo suas últimas palavras: “Oh!.. .amo-O. Deus meu,... amo-Vos!”.

Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos. A chuva de 
rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. A sua beatificação em 
1923, a sua canonização em 1925; e foi declarada “Patrona Universal das 
Missões Católicas” em 1927, atos do Papa Pio XI. E a 19 de outubro de 
1997, o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e da 
Sagrada Face doutora da Igreja.

Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós!
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Посмертні Згадки
' W '

f  Ре. Eleutério Nestor Dmetriv, OSBM

“Bendito é o caminho pelo qual hoje entrarás, pois a ti foi preparado 
um lugar de descanso

(Ofício de exéquias monásticas).

Descansou no Senhor o Pe. Eleutério 
Nestor Dmetriv, OSBM.

Somos acostumados com nossas tarefas 
diárias, rezamos, comemos, dormimos, bebe
mos, estudamos, enfim. Para muitos parece que 
a vida é sempre assim, mas não o é. Um dia o 
Senhor convoca, bate à porta e diz: “Vem!” .
Assim a irmã morte, como disse São Francisco 
de Assis, veio mais uma vez ao encontro de um 
membro da Ordem de São Basílio Magno, Pe.
Eleutério Nestor Dmetriv. Nossa fé nos faz 
penetrar também na beleza desse mistério: a morte. Para nós que cremos ela 
é o encontro definitivo com o Deus Criador. Padre Eleutério caminhou aqui 
na terra com Cristo, seguiu seus passos e quando seus olhos se fecharam 
para esta realidade e abriram-se para o eterno, para a glória, para um lugar 
de felicidade sem dor, preocupações e sofrimentos. Ele se destacou sempre 
em ajudar os que vinham à sua procura, sempre tinha bons conselhos, acal
mava dores com suas massagens ou remédios naturais, suas mãos sempre 
estiveram estendidas às necessidades de quem sofre. Um dos deveres do 
sacerdote é também o de sepultar os mortos e, sem dúvidas, essa tarefa 
padre Eleutério exerceu inúmeras vezes, mas sempre fazendo com que 
aqueles que sentiram a perda física dos seus entes queridos colocassem 
toda confiança, esperança no Senhor que espera aqueles que o amaram na 
terra. No dia 25 de junho de 2021, coirmãos, familiares, amigos, deposita-
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ram na sepultura o corpo físico do padre Eleutério, mas com a certeza de 
que ele encontrou aquilo que na vida sempre acreditou e buscou. Por isso, 
rendemos graças a Deus pela vida, vocação, serviços que este bom servo 
fez para a Ordem de São Basílio Magno e à Igreja. Podemos estar certos de 
que o Cristo acrescenta o padre Eleutério à sua etema companhia, porque 
muitos de nós vimos como este sacerdote era a Ele unido nessa realidade 
física.

Отець Елевтерій був ревним монахом, мав духа молитви і 
доброзичливості до кожної людини. Ніколи на його обличчі не було 
суму, завжди ділився посмішкою зі своїми ближніми. Насамперед 
дякуємо отцям з Ірасемського монастиря, які під час недуги і занепадання 
сил покійного отця, ревно, віддано і з любов’ю доглядали о. Елевтерія. 
Також дякуємо сестрам Служебницям з Понта Гроссі та семінаристам з 
Куритиби, які були біля нього до останньої години його життя.

Ре. Estefano Wonsik, OSBM

Palavras do Superior Geral:

Reverendíssimo Superior Provincial,
Padres e Irmãos na Ordem,
Querida família,

Todos os Padres e Irmãos que formam a família basiliana, estão reuni
dos hoje em oração para dar o adeus terreno ao Reverendíssimo Pe. Eleuté
rio Dmetriv, OSBM. Pe. Eleutério marcou positivamente a vida de muitos 
de nós, como seus estudantes, membros da Ordem, fiéis e a família.

Ao Deus da vida, cujos dias não conhecem o pôr do sol e cuja miseri
córdia é sem limites, sustentados pela fé, confortados pela esperança e 
unidos na caridade, hoje confiamos a alma do querido Pe. Eleutério, man-
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tendo no coração a consciência de que a vida não é uma aventura sem volta, 
mas uma “corrida” com o coração dilatado de alegria em direção ao objeti
vo final de toda nossa existência: “ver Aquele que amamos aqui na terra” e 
desfrutar etemamente da alegria do Santo Paraíso.

Pe. Genésio Viomar, OSBM 
Superior Geral

f  Irmã Perpétua Elvira Korchagin, SMI

Irmã Perpétua Elvira Korchagin nasceu em 
14 de julho de 1941 em Moema -  SC, na famí
lia de Paulo Korchagin e Emilia Kupitski Kor
chagin.

Eles amavam a Deus e ensinavam a seus 
filhos a necessidade de amar a Deus.

Aos 10 anos, ela foi enviada à escola das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada em Moema e 
ao mesmo tempo se preparar para a primeira 
confissão e a sagrada comunhão. Ela passou 
um ano inteiro com seus avós. Eles faziam 
orações à noite e ensinavam a se comportar 
como bons cristãos sendo fiéis à sua Igreja.

Entre 1952 e 1953, foi construída uma pequena escola em Rio do 
Veado; aí Elvira ficava em casa ajudando e estudando perto de sua casa. 
Sua professora foi a prima Stefania Lada.

As orações, moleben, oração do rosário eram feitas na escola e condu
zidas pela professora; as crianças amavam o Primeiro de Maio e a oração 
do rosário; participavam em todas as noites. Assim foi até 1955, quando o 
Padre Pedro Baltzar, OSBM, veio em janeiro com água benta, celebrou a 
Divina Liturgia, benzeu a água, a casa e almoçou. O Padre perguntou a
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todos, vocês têm umas meninas lindas, qual de vocês quer ser irmã? E a 
mãe logo respondeu: Elvira. O Padre indagou e anotou o nome dela e disse 
que conversaria com as irmãs de Curitiba e levaria Elvira o quanto antes. E 
assim aconteceu.

Em 1956, na véspera do Ano Novo, Irmã Teresa preparou e a acompa
nhou até Prudentópolis para o noviciado. No dia Io de janeiro, ela foi rece
bida na Congregação das Irmãs das Servas de Maria Imaculada. Sua mestra 
do noviciado foi Irmã Valería Borchtch, e a superiora Irmã Macrina Hnida, 
o mestre espiritual do noviciado Padre José Preima, OSBM.

Aqui Elvira cresceu em sabedoria e na graça de Deus. No dia 12 de julho 
de 1956, aconteceu a cerimônia de vestição, durante a qual Elvira recebeu 
a veste de Irmã Serva de Maria Imaculada e adotou o novo nome, Irmã 
Perpétua, como sinal da mudança de vida. Ela fez seus primeiros votos em 
12 de julho de 1958 e os votos perpétuos em 12 de julho de 1963, quando a 
Superiora Provincial era a Irmã Bartolomeia Fedusz e a superiora Geral da 
Congregação Irmã Jerônima Chymy.

Irmã Perpétua realizou o ministério e o carisma da Irmã Serva de Maria 
no trabalho doméstico, catequese, pastoral, escola e, onde havia maior 
necessidade, nos seguintes lugares: Prudentópolis, Canoas, Guarapuava, 
Craveiro, Mafra, Roncador, São Roque, Apucarana, União da Vitória, São 
Roque, Ivaí.

Exerceu a missão de superiora da comunidade em: Guarapuava, 
Craveiro, Mafra, Roncador, São Roque. Também foi diretora do Colégio 
São Paulo de Canoas - Rio Grande do Sul. Aqui a Irmã Perpétua enfrentou 
várias dificuldades e batalhou pela Escola. A sua formação profissional foi 
na área de Matemática, especialização em Física; também foi Pedagoga.

Ajudou nos cuidados do Internato, exercia atividades pastorais, foi 
professora de Matemática no seminário São José em Prudentópolis. No 
depoimento da Ir. Antonia Schvista consta que “Ir. Perpétua cuidava das 
meninas do internato ucraniano no Colégio de Imaculada Virgem Maria.
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Ela tinha um carinho e delicadeza especiais por nós. Foi ela que me mos
trou o lado bonito da Vida Religiosa e foi minha madrinha na Vestição. 
Deus a acolha no seu Reino” . Comentava que Deus dá a sua graça e experi
ência porque nos ama.

Em 2013 seu estado de saúde ficou abalado e ela foi transferida para a 
comunidade na Vila Madre Anatólia, onde recebia o tratamento e cuidados 
especiais.

Em 05 de julho de 2021, o Senhor chamou a Irmã Perpétua Elvira Kor- 
chagin para a Jerusalém Celeste. Ela partiu deste mundo para receber a 
recompensa eterna no céu aos 79 anos de vida; no dia 14 de julho estaria 
completando 80 anos de idade e 63, como Serva de Maria Imaculada, 
atuando lá, onde havia maior necessidade. Que o Senhor acolha as suas 
orações e sofrimentos, oferecidos por ela pela Província e pela Congrega
ção, e a recompense por todo o seu serviço pelo bem do povo de Deus e da 
Igreja de Cristo! Memória eterna para ela!

Durante o canto de Parastas, o Pe. João Karpovicz Neto disse sobre a 
falecida Irmã Perpétua, que foi sua professora no Seminário São José:

“A Irmã Perpetua foi agraciada por Deus com muitos dons, a família, o 
dom da vida, da vocação, da família religiosa, comunidades onde conviveu 
e exerceu o seu servir. Ela foi agraciada pelo dom de servir e ela desenvol
via o seu trabalho no seu próprio tempo, o sossego sem alarmes, sempre na 
calma. Por tudo o que ela era e o que fez agradecemos e a entregamos nas 
mãos de Deus.”

Antes de sair da Capela, as Irmãs cantaram o Hino das Irmãs das Servas: 
Glória, Glória... O funeral da Irmã Perpétua contou com a presença de 19 
Irmãs Servas, juntamente com a Ir. Deonísia Diadio, Superiora Provincial, 02 
Irmãs Catequistas de Sant’ Ana e 10 pessoas da família da falecida. Sepultada 
no Cemitério de São Josafat na parte das Irmãs das Servas.

Вічна їй пам’ять!
Irmãs Servas de Maria Imaculada.

23



Посмертні Згадки

t  Salvador Beló

Nasceu no dia 11 de julho de 1943 na Linha 
Concórdia, Prudentópolis -  PR. Casado com 
Lúcia Pocznekek Beló. Teve 5 filhos: Marizete,
João, Luis Dirceu, Silvana Claudinei e Carlos 
(in memorian); e 4 netos: Franciele, Daniele,
Nícolas e Larissa. Estava adoecido, com proble
mas de úlcera e pulmão. Participava das cele
brações na Igreja de São Tarcísio (Linha Con
córdia) e gostava de ajudar também outras 
comunidades.

A família agradece ao padre João Karpo- 
vicz, OSBM e à Irmã Regiane Romanichen, SMI e ao Hospital Sagrado 
Coração de Jesus, à enfermeira catequista Nadia Lubacheuski e demais 
enfermeiras, ao médico Dr. Victor Ratuznei, aos familiares, amigos e 
vizinhos pela presença no funeral e pelas palavras de conforto na hora de 
despedida e dor. Que Deus recompense a todos.

Agradece a família.
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