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Discurso do Presidente da Ucrânia na Conferência de Segurança em Munique
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A Ucrânia quer paz. A  Europa 
quer paz. O m undo diz que não quer 
lutar, e a Rússia diz que não quer 
atacar. Alguns de nós estão mentindo. 
Isso não é um  axioma, mas não é mais 
um a hipótese.

Senhoras e senhores!
Dois dias atrás eu estava em 

Donbass, na linha de demarcação. 
Legalmente - entre a Ucrânia e os terri
tórios tem porariam ente ocupados. Na 
verdade, a distinção entre paz e guerra. 
O nde po r um  lado -  há um  jardim  de 
infância e, po r outro - um  projétil que o 
atingiu. Por um  lado - um a escola, por 
outro - um  projétil chegando ao pátio da 
escola.

E ao lado - 30 crianças. Aqueles que 
vão... não, não à OTAN, m as às aulas, à 
escola. Alguém tem  aulas de física. 
Conhecendo suas leis básicas, até as 
crianças entendem  como soam  absurdas 
as declarações de que esses bom bardeios 
são realizados pela Ucrânia.

Alguém tem  aula matemática. 
Crianças sem  calculadora podem  calcu
lar a diferença entre o núm ero de bom 
bardeios nesses três dias e a m enção à 
Ucrânia no  Relatório de Segurança de 
M unique deste ano.

E alguém tem  um a história. E 
quando um  funil de bom ba aparece no 
pátio da escola, as crianças têm  um a 
pergunta: o m undo esqueceu seus erros 
do século XX?

A que levam as tentativas de apazi
guamento? Com o a pergunta "Por que 
m orrer po r Danzig?" transform ou-se na 
necessidade de m orrer po r D unquerque 
e dezenas de outras cidades da Europa e 
do m undo. Ao custo de dezenas de 
m ilhões de vidas.

Estas são lições terríveis da história. 
Só quero ter certeza de que você e eu 
lemos os m esm os livros. Então ainda 
entendem os a resposta para a pergunta 
principal: como aconteceu que no 
século 21, a Europa está em  guerra 
novamente e as pessoas estão m orren
do? Por que dura mais do que a Segunda 
G uerra M undial? Com o chegamos à 
m aior crise de segurança desde a Guerra 
Fria? Para m im , com o presidente de um  
país que perdeu parte do território, 
m ilhares de pessoas e cujas fronteiras 
agora contam  com  150.000 soldados 
russos, equipam entos e arm as pesadas, 
então, para m im , a resposta é óbvia.

A arquitetura da segurança m undial 
é frágil e precisa ser atualizada. As regras 
que o m undo concordou décadas atrás

não funcionam  mais. Eles não acom pa
nham  as novas ameaças. Não é eficaz 
para superá-los. Este é um  xarope para a 
tosse quando é necessária um a vacina 
contra o coronavírus. O  sistema de segu
rança é lento. Ele trava novamente. Por 
causa de coisas diferentes: egoísmo, 
autoconfiança, irresponsabilidade dos 
estados em  nível global. Com o resultado 
- os crimes de alguns e a indiferença de 
outros. A  indiferença que faz um  cúm 
plice. É simbólico que eu esteja falando 
sobre isso aqui. Foi aqui, há  15 anos, que 
a Rússia anunciou sua intenção de desa
fiar a segurança global. O  que o m undo 
disse? Reconciliação. Resultado? Pelo 
m enos - a anexação da Crimeia e agres
são contra o m eu estado.

A ONU, que deveria defender a paz 
e a segurança m undial, não pode se 
defender. Q uando sua Carta é violada. 
Q uando um  dos m em bros do Conselho 
de Segurança da O N U  anexa o território 
de um  dos m em bros fundadores da 
ONU. E a própria plataforma da O N U 
ignora a plataforma da Crimeia, cujo 
objetivo é desocupar a Crim eia pacifica
m ente e proteger os direitos dos crim i
nosos.

H á três anos, foi aqui que Angela 
Merkel disse: “Q uem  vai recolher os 
destroços da ordem  mundial? Só que 
estamos todos juntos." A platéia aplau
diu de pé. Mas, infelizmente, o aplauso 
coletivo não se transform ou em  ação 
coletiva. E agora, quando o m undo está 
falando sobre a ameaça de um a grande 
guerra, surge a pergunta: resta alguma 
coisa para aprender? A arquitetura de

segurança na  Europa e no  m undo está 
quase destruída. É tarde demais para 
pensar em  reparos, é hora de construir 
um  novo sistema. A  hum anidade fez 
isso duas vezes, pagando um  preço 
m uito alto - duas guerras mundiais. 
Temos a chance de quebrar essa tendên
cia até que se torne um a regularidade. E 
comece a construir um  novo sistema 
para m ilhões de vítimas. Tendo as velhas 
lições da Prim eira e Segunda Guerras 
M undiais, e não m inha própria experi
ência de um a possível, Deus m e livre, a 
terceira.

Eu falei sobre isso aqui. E na  tribuna 
da ONU. Q ue no século XXI não haja 
mais guerra estrangeira. Q ue a anexação 
da Crim eia e a guerra no  Donbass são 
um  golpe em  todo o m undo. E esta não 
é um a guerra na  Ucrânia, m as um a 
guerra na Europa. Ele falou em  cúpulas 
e fóruns. Em  2019, 2020, 2021. O 
m undo será capaz de m e ouvir em  2022?

Isso não é mais um a hipótese, mas 
não um  axioma. Por quê? A  evidência é 
necessária. Mais im portante do que 
palavras no  Twitter ou declarações na 
mídia. Ação requerida. É o m undo, não 
apenas nós.

Defenderemos nossa terra com  ou 
sem  o apoio de parceiros. Eles nos dão 
centenas de arm as m odernas ou cinco 
m il capacetes. Agradecemos qualquer 
ajuda, m as todos devem entender que 
essas não são contribuições de caridade 
que a Ucrânia deve pedir ou ser lem bra
da.

Não são gestos nobres pelos quais a 
Ucrânia deve se curvar. Esta é a sua

contribuição para a segurança da 
Europa e do m undo. O nde a Ucrânia 
tem  sido um  escudo confiável po r oito 
anos. E po r oito anos ele segurou um  dos 
m aiores exércitos do m undo. Q ue fica 
ao longo da nossa fronteira, não as fron
teiras dos países da UE.

E "Grady" voou para M ariupol, não 
para cidades europeias. E após os com 
bates em  quase seis meses, o aeroporto 
de D onetsk foi destruído, não em  Frank
furt. E está sempre quente em  Avdiivka 
Prom ka - estava quente lá nos últimos 
dias, não em  M ontm artre. E nenhum  
país europeu sabe o que são enterros 
militares todos os dias em  todas as 
regiões. E nenhum  líder europeu - o que 
são reuniões regulares com  as famílias 
das vítimas.

Seja como for, defenderemos nossa 
bela terra - tem os 50.000, 150 ou um  
m ilhão de soldados de qualquer exército 
na  fronteira. Para realmente ajudar a 
Ucrânia, não é necessário dizer quantos 
deles são militares e técnicos. Eu preciso 
dizer quantos de nós.

Para realmente ajudar a Ucrânia, 
não é necessário falar constantem ente 
apenas sobre as datas da provável inva
são. Defenderemos nossa terra em  16 de 
fevereiro, I o de m arço e 31 de dezembro. 
Precisamos m uito mais de outras datas. 
E todos entendem  perfeitamente quais.

Continua na pág. 05
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МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН -  НЕБЕЗПЕКИ 

НОМОФОБІЯ

Editorial
CELULAR -  USO Е ABUSO 

NOMOFOBIA
Не можна заперечити, щ о один з 

найбільших й  корисних модерних 
винаходів, найбільше вживаний, це 
мобільний телефон. Населення світу 
нині перевшцає сім  більіонів 
мешканців, а число мобільних 
телефонів мало щ о менше н іж  це 
число. Вживання мобілки нині є 
майж е незаступиме й приносить 
багато добра, але заразом несе зі 
собою немало й небезпек, з яких 
одна це “номофобія” .

Н омоф обія (англ. Nom ophobia) 
-  почуття страху і занепокоєння у 
людини через відсутність її 
пристрою  мобільного зв'язку. 
Термін є  скороченням від 
англійсїкого no-m obile-phone phobia 
і буквально означає «страх без 
мобільного». Дослідження,
проведене у Великій Британії у  2008 
році показало, щ о близько половина 
всіх британських користувачів 
мобільних терплять на номофобію . 
В арта підкреслити, що номофобія не 
так  залеж ить скільки часу 
вж ивається телеф он, але залеж ить 
від шкод, щ о це наносить в ж итті 
користувачів.

Тривож ність, втрата контакту з 
іншими, почуватися кращ е в 
віртуальному світі як  в реальному, 
займатися всякими програмами, 
знінками, не хотіти приставати на 
ж иво з особами, це деякі познаки 
номофобії. Надуживанню мобілки 
м ож е психічно недобре впливати на 
людину, крім  різних небезпек, мож е 
спричинити стрес і депресію.

Ц е правда, щ о багато людей 
вж иваю ть мобілку, але тримаю ть 
ситуацію в контролі коли 
відчувають небезпеку номофобії і 
стараю ться цьому запобігати, але 
коли не спостереж уть небезпеки, це 
м ож е зродити серійозні проблеми. 
П роблема показується коли 
вживання мобілки наносить шкоди 
для ж иття особи. Найбільша 
небезпека це тривож ність, неспокій, 
нервовість коли з причин під руками 
нема телефону.

Б агато  людей вж иваю ть мобілку 
неначе милиці (миіеїа), без яих не 
м ож уть ж ити  й  рухатися. Б ез 
мобілки відчувають самітність й 
телеф он для них заступить друзів. 
К оли якась тривога, страх, неспокій, 
паніка, мобілка стає їх  порятунком, 
але в дійсності провадить ще до 
більш ого заглиблення в ті проблеми.

Велика проблема номофобії це 
заміна соціального ж иття за 
віртуальні відношення з 
неприсутніми особами і це все 
більш е погірш ує ситуацію.

Найбільш е схильні до навички 
ном офобії це малолітки й молодь 
м іж  13 до 25 літ , вік  коли людина 
найбільше схильна до сприйняття 
думок інших й тому надто залеж ать 
від думок інших і не розвиваю ть 
свого васного думання.

Ще одна справа проти якої

перестерігаю ть знавці: надужиття 
мобільників стається, бо говорити 
про себе самих родить задоволення і 
в нормальній розмові зі живими 
особами звичайно говоримо про себе 
самих 30% часу, а на соціяльних 
м ереж ах говоримо про себе около 
90%  часу. І це робить людину 
несоціальною, самолюбною,
замкненою в собі.

Тнтттий неґативний вплив 
надужиття мобільників це 
шкідливий вплив на сон. Особи 
практично не відлучую ться від 
мобільника, багатьох сплять з 
мобілкою  під подушою, щ об вночі 
бути сполученими зі всякими 
несвоїми справами й це 
переш каджає заснути спокійним 
сном, а крім  того ще впливає на інші 
щоденні діяння людини, з чого 
родиться цілий ланцюг шкод в ж итті 
особи. К рім  того, невиспана особа 
буде менше зі себе видавати, чи то в 
праці, чи то  в ш колі, бо належ но не 
виспалася. А  одна з найбільших 
небезпек це транзит, бо займаю чись 
мобільником людина тратить увагу 
на все щ о діється довкола, має 
переважно тільки одну приємність в 
ж итті, ж ити  у віртуальному світі і 
звідси приходять різні неприємні й 
шкідливі пригоди. Все те  показує, 
щ о люди незадоволені ж иттям  яке 
маю ть і тому ш укаю ть задоволення 
деіноді.

К рім  того всього, Світова 
Організація Здоров’я  перестерігає, 
щ о надуживання мобільника 
приносить великі шкоди на здоров’я. 
Він м ож е бути спричинником рака, 
як  хлороформ  і пломба, які видають 
радіацію і ш кодять для організму 
людини. Науковці довели, щ о особа 
яка вж иває мобільик протягом 30 
хвилин денно протягом десять років, 
є  в небезпеці дістати рака мозгу. 
Різні інституції О Н У  радять 
чимменше вж ивати мобільник, бо 
він носить у собі безліч бактерій. Я к 
лавіатура компю терів, так  і 
мобільника переповнена безліч 
бактеріями. Студії в Бразилії і в 
інших країнах, а м іж  ними 
б разильський  біомедик Роберто 
Ф іґейредо, знаний як  Доктор 
Б актерія, довели, що є більше 
бактерій в мобільнику
простудійованих н іж  на підошві 
черевиків. Спеціалісти в Ірландії 
показали, щ о 96%  з 200 
проаналізованих мобільників мали 
бактерії, які спричиняють різні 
слабості, як  гріп, дихавиця, тощ о. 
Ч ерез близькісь мобільника до губ, 
очей, вух, проблема ще більше 
небезпечна.

З  того всього слід заклю чити, 
щ о вживання мобільників повинно 
бути розумне й  умірковане.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ

Não se pode negar que um dos inven
tos modernos mais espetaculares e úteis e 
mais usados é o telefone celular. Seu uso 
hoje é geral. A população mundial ultra
passa os 7 bilhões de pessoas e o número 
de celulares é um pouco menor, mas prati
camente coincide com a população mun
dial. O uso dessa tecnologia hoje pratica
mente é indispensável e traz muitos bene
fícios, mas tem seus perigos e um deles é a 
nomofobia.

Nomofobia é a fobia causada pelo 
desconforto ou angústia resultante da 
incapacidade de acesso à comunicação 
através de aparelhos celulares ou computa
dores. Surge quando alguém se sente 
impossibilitado de se comunicar ou se vê 
sem contato, estando em algum lugar sem 
um aparelho de celular ou qualquer outro 
telemóvel ou dispositivo com internet ou 
quando presentes, estes falham por moti
vos diversos. É um termo recente que 
surgiu na Inglaterra, onde mais de 50% da 
população é possuidora de telemóveis e 
mais de 13 milhões de britânicos.

Nomofobia não está relacionada ao 
tempo em que a pessoa fica no aparelho, 
mas aos prejuízos que o uso acarreta em 
sua vida.

Ansiedade, perda de contato com 
pessoas próximas, sentir-se mais feliz na 
vida virtual que na realidade, preocupar-se 
com as curtidas e compartilhamentos de 
uma foto, e deixar de aproveitar os 
momentos da vida de contato ao vivo com 
pessoas, são alguns dos sinais de que você 
está passando do limite. Uso abusivo do 
celular pode se tomar um transtorno psico
lógico. A nomofobia, além de outros 
perigos, pode até desencadear em depres
são, alertam os especialistas.

Muita gente usa o celular o tempo 
todo, mas ainda tem o controle da situação. 
Nada mal, mas quando ele coloca em risco 
alguma atividade que faz ao usar o celular, 
quando não consegue se concentrar em 
outras atividades por estar focada no que 
está acontecendo no aparelho, aí já  é 
problema.

O transtorno é percebido quando o 
uso do celular passa a ter prejuízos na vida 
da pessoa.

Um grande mal causado pelo abuso 
no uso do celular é a ansiedade. Muitas 
pessoas usam o celular como muleta, 
porque se sentem sozinhas, e veem o 
celular como companhia. São ansiosas, 
têm pânico, e o celular faz o contato com o 
mundo. Um outro problema é a substitui
ção da vida social pelas relações virtuais, e 
isso se toma um círculo vicioso, que se 
agrava cada vez mais.

Os mais jovens, entre 13 e 25 
anos, são os mais propensos a desenvolver 
o vício, idade na qual a opinião dos outros 
ainda é muito influente.

O uso abusivo das redes sociais acon
tece porque falar de si mesmo gera prazer. 
Em uma conversa normal, falamos de nós 
mesmos 30% do tempo. Nas redes sociais, 
falamos de nós cerca de 90% do tempo. E 
isso é alimentado pelas curtidas e comen
tários dos outros usuários.

Além do prejuízo social, das relações 
interpessoais, outra consequência negativa 
é a alteração do padrão do sono. As pesso
as simplesmente não desligam o celular, 
dormem com o celular debaixo do traves
seiro para ver as mensagens durante a 
noite. Por isso, a alteração do padrão do 
sono também se caracteriza como sintoma,

e mais ainda, afeta as demais atividades da 
pessoa. Consequentemente, tudo se toma 
uma cadeia de prejuízos. Já que, além de 
dormir mal, a pessoa acaba produzindo 
menos, seja no trabalho ou na escola, 
porque não teve um sono reparador. Falan
do em outras atividades, um dos maiores 
perigos é o trânsito, não só pelo fato de 
poder acabar dormindo ao volante, mas 
também pelo fato de não parar de ver 
mensagens enquanto dirige.

Normalmente, quando a pessoa se 
sente mal por algum motivo externo, se 
esconde nas redes sociais. O problema é 
que isso acaba virando um círculo, porque 
ela se isola ainda mais e se sente mais 
sozinha, e isso continua.

As pessoas desaprendem a viver, 
viram reféns de curtidas e compartilha
mentos. Ao invés de serem felizes, elas 
querem mostrar que são, simplesmente 
fingem que são felizes. O mostra passa a 
ser mais importante do que o viver ou 
fazer. Isso faz com que a pessoa tenha 
menos prazer em viver a vida.

As pessoas se sentem mal com a vida 
que têm, e precisam mostrar o que estão 
fazendo para agregar valor ao que fazem. 
A pessoa se toma extremamente depen
dente da opinião dos outros. Por isso que 
é importante o trabalho de conscientização 
para a prevenção.

O uso do celular pode trazer prejuízos 
à saúde. A OMS classifica o aparelho 
como "possivelmente cancerígeno". Para 
muita gente, fica cada vez mais difícil 
desapegar-se do aparelho. O uso frequente 
do celular levanta questões sobre os possí
veis problemas que os sinais emitidos por 
ele podem causar à saúde do nosso orga
nismo. A Organização Mundial da Saúde 
classifica o celular como "possivelmente 
cancerígeno", mesma atribuição dada ao 
chumbo e ao clorofórmio. Uma equipe de 
31 cientistas de 14 países, incluindo 
Estados Unidos, mostraram que pessoas 
que usam celular durante mais de 30 minu
tos por dia por mais de dez anos têm risco 
maior de câncer no cérebro. Muitas 
instituições da ONU já  aconselham seus 
funcionários a usar telefones celulares 
com menos frequência.

Além do câncer, os cientistas estão 
preocupados com outros riscos que esse 
aparelho pode trazer.

A OMS optou por classificar o celular 
como um possível causador de tumores.

Assim como no teclado de computa
dores e telefones, os botões dos celulares 
também acumulam muitas impurezas. 
Uma pesquisa no Brasil feita em 2007 pelo 
biomédico Roberto Figueiredo, que ficou 
conhecido como Dr. Bactéria, num quadro 
no programa Fantástico, provou que há 
mais bactérias nos celulares do que em 
solas de sapatos.

Outra pesquisa feita na Irlanda 
mostrou que 96% dos 200 celulares anali
sados tinham a presença de bactérias e 
outros organismos causadores de doenças 
como a gripe e a pneumonia. Devido à 
proximidade do celular com a boca, olhos, 
nariz e ouvidos, o problema se toma ainda 
mais grave.

Portanto, ser pmdente no uso do 
celular é um imperativo para quem quer 
viver uma vida social saudável e digna do 
homem, como um ser que necessariamente 
precisa encontro ao vivo com a sociedade.
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Євангельське Читання

П ’ята Нед. посту 
Марко 10,32-45

В они були в дорозі, простую чи в Єрусалим. Ісус іш ов перед ними. І 
дивувались вони й , ідучи за  ним, страхалися. І взявш и знову дванадцятьох, 
почав їм  говорити, щ о м ає статися з ним: Оце йдемо в Єрусалим, і Син 
Ч оловічий буде виданий первосвящ еникам та  книж никам , і засудять його на 
см ерть, і видадуть його поганам; і насм іхатимуться з нього, плю ватимуть на 
нього, бичуватимуть його й  уб 'ю ть, він ж е  по трьох днях воскресне. Я ків ж е  
та  И оан, сини Заведея, підходять до нього та  й каж уть  йому: У чителю , 
хочем о, щ об ти  нам зробив те , чого попросим. В ін ж е  їм  відповів: Що 
хочете, щ об я  зробив вам? Зволь  нам, - т і йому каж уть , - щ об ми сиділи: 
один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус ж е  сказав їм: Не 
знаєте, чого просите. Ч и  м ож ете пити  чаш у, яку  я  п 'ю , і христитися 
хрш ценням, яким  я  хрш цусь? Т і йому відповіли: М ож ем о. Ісус сказав їм: 
Ч аш у, яку  я  п 'ю , питимете, і хрш ценням, яким я  хрш цуся, христитиметесь. 
Сидіти ж  праворуч від мене чи ліворуч, - не моя річ  вам  дати, а кому 
приготовано. П очули про те  десятеро, то ж  обурились на Я кова та  Иоана. 
Тоді Ісус прикликав їх  і сказав їм: Ви знаєте, щ о т і, яких вваж аю ть князями 
народів, верховодять ними, а їхні вельмож і утискаю ть їх . Н е так  воно хай 
буде м іж  вами, але хто  з-м іж  вас хоче стати  великим, хай буде вам  слугою , 
і хто  з-м іж  вас хоче бути перш им, хай буде рабом  усіх. Б о  й  Син Чоловічий 
прийш ов не на те , щ об йому служ ити, лиш е щ об служ ити й  віддати своє 
ж и ття  як  викуп за  багатьох.

Послання до Євреїв -  9,11-14

Х ристос ж е , з'явивш ись як  архиєрей майбутніх благ, через більш ий і 
досконаліш ий намет, щ о зроблений не лю дською  рукою , тобто  не земної 
будови, - і не з кров 'ю  козлів та  телят, але з власного кров'ю , - увійш ов, раз 
назавжди у святиню  і знайш ов вічне відкуплення. Б о  коли  кров волів і 
козлів та  попіл із телиці, як  покропить нечистих, освячує, даю чи їм  чистоту 
тіла , то  скільки більш е кров Х риста, - який Д ухом  вічним приніс себе 
самого Б огові непорочним, - очистить наш е сумління від м ертвих діл, на 
служ іння Б огові живому!

Ісусові думки зайняті тим , щ о м ає статися в коротком у часі, його серце 
перейняте лю бов’ю  до лю дства й  він приготовляється до того, щ об 
принести зі себе ж ертву  за  спасіння світу. В щ ирій розмові з учнями, 
предсказує все, щ о з ним незабаром  станеться: зрада, у в ’язнення, 
бичування, зневаги, плювання в його обличчя, несправедливий засуд на 
см ерть, розп ’яття  і смерть. А ле заразом  предсказує, щ о все те  заверш иться 
велично, воскресінням, перемогою  ж и ття  над см ертю , добра над злом, 
лю бові над ненавистю . П ро все те  говорить апостолам, бо те  все його 
тривож ить, і як  людина, страхається тих терпінь. Зв ірю ється , відкриває 
свою  душу перед апостолами, бо це природно для людини ділитися зі своїми 
переживаннями й  побою ваннями.

А  в том у часі апостоли зайняті своїми думками й  мріями. Двох з них, 
коли  Ісус баж ав від них підтримки, вдаю ться з проханням бути 
прославленими, сидіти прворуч і л іворуч нього в його славі. Іншими 
словами, не беруть собі до серця те , щ о Ісус предсказує про свої терпіння і

см ерть за  лю дей, а перейняті собою , думками про те, щ об користати  з того 
всього, щ о він заслуж ить своїми терпіннями, втіш атися славою  з 
Х ристових переж ивань, страж дань і смерти.

А постоли докоряю ть Іванові й  Я ковові м ож е не за  те , щ о вони думаю ть 
про славу, коли  Х ристос говорить про терпіння, але за  те , щ о тільки  собі 
чогось баж аю ть і просять. Н е знати яка  причина була того негодування 
апостолів проти Я кова й  И оана. А ле сумне є  те , щ о коли  Х ристос говорить 
про свої терпіння і см ерть, вони зайняті своїми мріями, баж аю ть особистої 
корисги  з терпінь У чителя.

Н аука, щ о її дав тоді апостолам  Ісус Х ристос, важ лива й  для нас: 
найперш е треба пити  гірку чаш у, терпіти , щ об дійти до слави, як  це сталося 
з Ісусом  Х ристом. Вони, апостоли м аю ть думати про те , щ об переносити 
різні тяж кі переж ивання, переслідування, а про славу вж е пож уриться 
Небесний О тець.

Ц ього нас навчає ця євангельська подія. Н ам  би хотілося тільки 
воскресіння, без терпінь і смерти на хресті, тобто  без посту й  покути, без 
умертвлення, без добрих діл, без себезречення. А ле не так  воно є. Н айперш е 
треба вм ерти, щ об воскреснути, працю вати, щ об м ати урож ай, пити гіркі 
л іки , щ об відзискати здоров’я , переносити всі земські невигоди, трудитися, 
робити ж ертви , щ об вкінці отрим ати надгороду.

Д ля того установлений в Ц еркві час посту. Пригадати, щ о наш е туземне 
ж и ття  це боротьба, це дорога хреста й  ж ертви . Н е чекаймо тільки  заплати 
без праці й ж ертв . Н есімо щоденні хрести , переносімо труднощ і в з луці з 
Х ристом , працюймо для добра, стараймося про все те , щ о хоч м ож е трудне 
й  болю че, але добре й  тоді здаймося на Б ога , щ об він приготував нам 
заплату за  труди. Б ез  попередніх трудів не м ож емо бути гідними заплати. 
Треба боротися доброю боротьбою , щ об вкінці втіш атися вічним щ астям  в 
Б ож ом у  царстві.

Jesus, po r am or a hum anidade, prepara-se para se oferecer em  sacrifício pela 
salvação do m undo. E stá  consciente de tudo o que vai acontecer: traição, 
abandono, prisão, flagelação, coroação de espinhos, ju lgam ento , condenação, 
crucifixão e m orte na cruz. M as sabe tam bém  que tudo vai term inar 
gloriosam ente com  a ressurreição, com  a v itória  da vida sobre a m orte, do bem  
sobre o m al, do am or sobre o ódio. Pelo cam inho vai falando aos seus discípulos 
sobre tudo o que deve acontecer, porque tudo que espera acontecer antes da 
ressurreição o atorm enta. Com o hom em , sofre ao pensar da ingratidão hum ana. 
M as apesar de tudo ele am a e quer salvar o m undo.

Enquanto isso , os discípulos estão 
preocupados com  outras coisas. 
O uvindo que dentro de pouco tem po 
Jesus vai instalar o  seu reino na terra, 
pensam  em  ocupar lugar de honra, não 
se preocupam  com  o que o M estre fala  e 
com  o que vai acontecer com  ele. O  que 
lhes interessa é tirar proveito  próprio do 
sofrim ento do M estre e não em  confortar 
ou em  oferecer algo de si antes de 
receber a recom pensa. Enquanto Jesus 
preocupado e fala  da sua paixão, seus 
discípulos pensam  nos lugares que irão 
ocupar no reino do M estre.

Jesus aproveita a  oportunidade para 
conscientizá-los que antes de receber a 
recom pensa, deve-se lutar, sofrer, 
trabalhar. A  recom pensa é pagam ento 
não pelo  sim ples desejo de receber algo, 
m as pela  luta. N ão se chega à  v itória  sem  
luta.

É  natural para  a  natureza hum ana 
pensar na recom pensa, m as é a fé que 
nos fala  e incentiva para a  lu ta, para o 
trabalho, a fim  de conseguir a  v itória 
sobre o m al.

Q uaresm a é  isso: é  o  tem po 
oportuno de se conscientizar sobre a 
necessidade de lu tar para  chegar à 
vitória , trabalhar antes de recolher os 
frutos e de m orrer antes de ressuscitar.

Pe. Tarcisio Zaluski, O SBM
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Розум - корисний, але й 
шкідливий для людей?

Q /(ntapalav4a cmuça рШ а чфШь
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

Não saiba a mão esquerda o que faz a direita
Л ю дина вихвалю ється своїм  розум ом , але якраз цей розум  найчастіш е 

веде ї ї  до руїни!
Дивлячись на ввесь ж ивий земський світ , нераз лю дині приходить на 

думку сумнів чи  розум  людини справді помагає ставати  її  щ асливіш ою  й  
провадити кращ е ж и ття . Н ерозум ні звірята, справді, не м аю ть науки ані 
поступу в  технології чи  в будь-якійсь інш ій ділянці ж и ття , ж и вуть тисячами 
або й  мільйонами років без ніякого поступу, але коли  б їм  було дано м ати 
розум , то  напевно не хотіли  б  бути я к  лю дина, як а  м ає розум , але ж иве 
занурена в нещ астя, нарікання, ж орсток ість , незадоволення ані з і себе ані з 
інш их, а  то  ані з Б ога . В она м ає і вж иває розум , продумує всяке, возиться 
по зем лі, л ітає  в  повітрі, ком унікується з  цілим  світом  і в  одній хвилині знає 
все, щ о в найдальш их закутках  світу  д іється. А ле ч и  все те  робить її 
щ асливіш ою ? В она вічно за  чимось туж и ть , пош укує і нічим не 
задоволяється, а  все ж иве тугою  за  чимось інш им, бо те , щ о м ає для неї не 
вистачає до щ астя. А  все те , щ о своїм  розум ом  продумує, ледве чи  її 
ущ асливлю є. А  м ож е і противно, все те  ї ї  щ е більш е непокоїть. Н епокоїть 
її  ворож неча м іж  особам и, м іж  родинами, м іж  спільнотами й  м іж  народами. 
А  звідки т а  ворож неча походить? Від її  розум у. Розум ом  продумиє 
середники, щ об знищ ити противника, зброю , щ об вбивати й  руйнувати, 
неправду, щ об осудж увати, гордість, щ об пониж увати, ненависть, щ об 
нищ ити й  вбивати себе отруєю  з  баж анням  отруїти  інш ого, захланність, 
щ об відібрати щ астя від інш ого. Б ільш ість  лиха на зем лі родиться в 
лю дському розум ові, який різне придумує з  бажанням себе ущ асливити 
кош том  нещ астя інш ого, але те  рідко коли  осягає.

Розум  це велика цінність людини, але з  тою  кондицією , щ об його 
вж ивати  гідно. К олиб лю дство користувалося розум ом  згідно з  Б ож ою  
волею , легко й  лю бо булоб ж и ття , радісно, гармонійно, щ асливо. А ле, 
наж аль, він  стає інструментом  гордости, інструментом  свого власного 
нещ астя. Людина надуж иває свого розум у я к  і інш их своїх здібностей і 
самим розум ом  те  боронить, думаю чи, щ о охороняє себе від нещ астя, але в 
дійсності занурю є себе в  нещ асті. С кільки  то  проблем  спричинених 
недобрим вж иванням  розум у нині переповню ю ть світ  і лю дські серця, я к  
війни, переслідування, вбивства, ґватування, крад іж і, наркотики, 
ош уканство, знущ ання над інш ими лю дьми й  над нерозумними звірятам и, 
нищ ення природніх багатств, руйнування землі і природнього середовищ а, 
убогість, голод, слабості, недоживлення і см ерть мільйонів убогих, 
м оральне зіпсуття, беззаконня, розгнузданість!

Л ю дство знаходиться сьогодні затоплене в атм осф ері гріха і м оральної 
розгнузданості, з  яко ї не хоче або не м ає сили звільнитися, але щ е більш е 
л ізе  в  глибину всякого роду терпінь і розпуки. А ле це лихо не є  невилічиме. 
В истачить вж ити  “розум ного” й  зродового розум у і зрозум іти  наш е велике 
покликання до ж и ття  щ асливого, гідного, мирного. Розум  це свого роду 
отру  я , яка  м усить отрую вати лю дей, але це л ікарство , яке  коли  належ но 
вж иване приносить добро, а  коли  надуживане, спричиняє всяке лихо, 
слабості тілесні й  душ евні, а  то  зам ість здоров’я , см ерть. Т ут дуж е н а  місці 
Х ристові слова звернені до всього людства: “Ч увайте і м оліться, щ об не 
впасти в  спокусу!” (М т 26,41). З  різних дж ерел спокуси м ож уть  приходити, 
але найбільш е їх  дж ерело м абуть це сам  лю дський розум  надуживаний не на 
те  до чого він створений і призначений.

Б р ак  розум у робить людину бідною , але недобре його вж ивання робить 
її мізерною !

Vale a  pena lem brar novam ente do seguinte fato que já  foi publicado 
no Pracia alguns anos atrás.

A conteceu, há  alguns anos, num a das nossas com unidades no Paraná. 
M orreu um  pai de fam ília, horticultor, piscicultor e  lavrador. N o velório, de 
noite, enquanto o povo estava rezando jun to  ao corpo e outros conversando 
no pátio , chegou um  cidadão bem  vestido, aparentem ente um  hom em  de 
cultura e  de alta posição n a  sociedade. E ra  um  advogado. E le aproxim ou-se 
do corpo do colono, rezou e depois dirigiu-se aos presentes fam iliares e 
am igos do falecido com  a seguinte história: “Talvez os senhores ficam  
adm irados po r eu estar aqui hoje para prestar a  m inha hom enagem  ao 
falecido. Este hom em  para m im  é  o m eu segundo pai. N inguém  sabe disso, 
som ente eu , e  sabiam  os m eus pais, j á  falecidos. Talvez nem  a sua fam ília 
o  sabia, porque ele era  hum ilde e bom  dem ais. O  que eu  sou hoje, sou 
graças a  ele” . E  relatou o seguinte fato:

“Quando criança, eu  v ivia com  m eus pais pobres e  seguidam ente 
peram bulava pela cidade e  pelo  m ercado. A li eu v ia um  hom em  m agro, 
franzino que vendia seus produtos e  sem pre o  adm irava pelo seu je ito  de 
ser, sim ples, hum ilde e pelos seu je ito  de tratar os clientes. Eu era filho de 
gente pobre, andava m al vestido e até dava m otivo para desconfiar que 
podia ser um  ladrãozinho. M as, na  realidade, nunca tentei roubar algo, 
som ente quando via que algum  vendedor descartava algum  produto, eu 
pedia que m e desse para eu levar para m inha casa que vivia na  pobreza. 
C erta feita, enquanto eu  peram bulava pelo  m ercado, ele cuidava dos seus 
produtos e , quando m e viu  andando por ali sem  ir para  nenhum  lugar, 
apenas olhando o  com ércio de verduras e  frutas, ele m e cham ou jun to  de si 
e  perguntou porque não estou na escola, pois era o horário  das crianças 
estarem  estudando. Respondi que não tinha condições para com prar o 
m aterial escolar, nem  pagar o uniform e da escola e  po r isso estou fora da  
escola.

E  se alguém  te com prasse o  uniform e e o m aterial escolar, você iria 
estudar? Respondi que gostaria de estudar, m as sei que os pais não têm  
condições para com prar tudo isso para m im . O colono pediu que eu 
esperasse até ele vender seus produtos e  depois m e levou para um a 
papelaria, com prou o  m aterial escolar, depois fom os jun tos até a  escola, ele 
pediu a presença do diretor, e  disse que iria  pagar o uniform e e  outras 
despesas que eu  tivesse na escola. G arantiu que toda sem ana, num  
determ inado dia, ele viria para a  escola para ver se o m enino está estudando 
e para pagar as contas do m aterial usado n a  escola. E  assim  ele fazia. Toda 
quinta-feira aparecia n a  escola, dirigia-se à  secretaria, pagava as pequenas 
despesas m inhas e ia  em bora. E  assim  durou m ais de um  ano. E u  m e 
acostum ei tanto n a  escola que procurei pequenos trabalhos em  dias quando 
não havia aula e  com  algum  tem po m e contrataram  para um  m ercado e 
assim  continuei m eus estudos. H oje sou advogado e trabalho na advocacia 
e  quero publicam ente agradecer a  este hom em  que hoje deve estar jun to  de 
D eus e que m e ajudou a ser algo na v id a ... Prom eto nunca esquecer o  que 
ele fez po r m im ....” .

A  fam ília  ficou surpresa, porque nem  todos sabiam  das boas ações que 
o  pai fazia quando ia  vender os produtos do seu trabalho. N inguém  sabia o 
que esse colono fazia de bom , m as D eus sabia e  é  D eus que dá a  
recom pensa pelas boas obras, principalm ente quando são feitas desta 
m aneira hum ilde e sem  procurar reconhecim ento hum ano.

A lém  de deixar um a fam ília exem plar, de ser um  hom em  hum ilde e 
trabalhador, bom  paroquiano e colaborador generoso na sua com unidade, 
foi tam bém  alguém  que deixou algo de si na  alm a de um  m enino, 
ajudando-o a  se fazer na vida.

U m  belo exem plo. Foi m eu am igo, um  am igo com o ninguém , m eu 
ajudante nos prim eiros anos do m eu trabalho de sacerdote. N ão 
sim plesm ente m e acom panhava nas visitas às fam ílias, m as sem pre m e 
orientava nos m eus prim eiros anos de vida pastoral entre o  povo.

A cho que ele não gostaria de ser reconhecido pelo  que foi aqui nesta 
terra. Sem pre foi hum ilde, m orreu e provavelm ente está  quase esquecido, 
m as suponho que aquele advogado continua a rezar por ele ou m elhor a  ele, 
porque vivendo com o ele viveu, tendo um  coração com o ele teve, praticar 
o  seu cristianism o com o ele praticou, não há dúvida que recebeu um a 
generosa recom pensa po r ter vivido tão bem  e sacrificando-se tão 
generosam ente para  o bem  da sua fam ília, da igreja e  sendo um  grande 
am igo dos padres que frequentavam  aquela localidade e  das irm ãs 
religiosas que sem pre eram  tão bem  tratadas e  assistidas po r ele.
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Continuação da pág. 01
Amanhã na Ucrânia é o Dia dos Heróis dos Cem Celestiais. Oito anos atrás, os ucrania- 

nos fizeram sua escolha, e muitos deram suas vidas por essa escolha. Oito anos depois, deve 
a Ucrânia exigir constantemente o reconhecimento da perspectiva europeia? Desde 2014, a 
Rússia vem nos convencendo de que escolhemos o caminho errado, que ninguém está 
esperando por nós na Europa. A Europa não deveria constantemente dizer e provar pela 
ação que isso não é verdade? A UE não deveria dizer hoje que os nossos cidadãos estão 
positivos quanto à adesão da Ucrânia à União? Por que evitamos essa pergunta? A Ucrânia 
não merece respostas diretas e honestas?

Isso também se aplica à OTAN. Dizem-nos: a porta está aberta. Mas até agora não são 
permitidos estranhos. Se nem todos os membros da Aliança querem nos ver ou todos os 
membros da Aliança não querem nos ver, sejam honestos. Portas abertas são boas, mas 
precisamos de respostas abertas, não de perguntas abertas por anos. O direito à verdade não 
é uma de nossas possibilidades ampliadas? O melhor momento para ela é a próxima cúpula 
em Madri.

A Rússia diz que a Ucrânia quer se juntar à Aliança para devolver a Crimeia à força. É 
gratificante que as palavras "devolva a Crimeia" apareçam em sua retórica. Mas eles lêem 
com atenção o Artigo 5 da Carta da OTAN: a ação coletiva é para proteção, não para ataque. 
A Crimeia e as regiões ocupadas de Donbass certamente retornarão à Ucrânia, mas apenas 
pacificamente.

A Ucrânia implementa consistentemente os Acordos da Normandia e os Acordos de 
Minsk. O seu fundamento é o reconhecimento inquestionável da integridade territorial e 
independência do nosso Estado. Buscamos uma solução diplomática do conflito armado. 
Nota: exclusivamente com base no direito internacional.

Então, o que realmente está acontecendo no processo de paz? Há dois anos, concorda
mos com os presidentes da França, da Federação Russa e do chanceler da Alemanha em um 
cessar-fogo em grande escala. E a Ucrânia está aderindo cuidadosamente a esses acordos. 
Somos o mais contidos possível no contexto de constantes provocações. Estamos constante
mente fazendo propostas no âmbito do Quarteto da Normandia e do Grupo de Contato 
Tripartite. E o que vemos? Conchas e balas do outro lado. Nossos soldados e civis estão sendo 
mortos e feridos, e a inffaestrutura civil está sendo destruída.

Os últimos dias tomaram-se especialmente significativos. Centenas de bombardeios 
maciços com armas proibidas pelos acordos de Minsk. Também é importante parar de 
restringir a admissão de observadores da OSCE no TOT da Ucrânia. Eles estão ameaçados. 
Eles estão intimidados. Todas as questões humanitárias estão bloqueadas.

Há dois anos, assinei uma lei sobre a admissão incondicional de representantes de 
organizações humanitárias aos detidos. Mas eles simplesmente não são permitidos nos 
territórios temporariamente ocupados. Após duas trocas de prisioneiros, o processo foi 
bloqueado, embora a Ucrânia tenha fornecido listas acordadas. A tortura e a tortura desuma
na na infame Prisão de Isolamento em Donetsk tornaram-se um símbolo de abusos dos 
direitos humanos.

Os dois novos CPVs que abrimos em novembro de 2020 na região de Luhansk não 
funcionaram - e aqui vemos obstrução total sob pretextos artificiais.

A Ucrânia está fazendo todo o possível para movimentar discussões e questões políti
cas. No TCG, no processo de Minsk, existem nossas propostas - projetos de lei, mas tudo está 
bloqueado - ninguém fala sobre elas. A Ucrânia exige o desbloqueio imediato do processo de 
negociação. Mas isso não significa que a busca pela paz se limite apenas a eles.

Estamos prontos para buscar a chave para o fim da guerra em todos os formatos e plata
formas possíveis: Paris, Berlim, Minsk. Istambul, Genebra, Bruxelas, Nova York, Pequim - 
não me importa onde no mundo negociar a paz na Ucrânia.

Não importa que com a participação de quatro países, sete ou cem, o principal seja que 
Ucrânia e Rússia estejam entre eles. O que é realmente importante é a compreensão de que a 
paz é necessária não apenas para nós, o mundo precisa de paz na Ucrânia. Paz e restauração 
da integridade dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. E só assim. E espero 
que ninguém pense na Ucrânia como um amortecedor conveniente e eterno entre o Ociden
te e a Rússia. Isso nunca acontecerá. Ninguém vai permitir isso.

Caso contrário - quem é o próximo? Os países da OTAN terão que se defender? Quero 
acreditar que o Tratado do Atlântico Norte e o Artigo 5o serão mais eficazes do que o Memo
rando de Budapeste.

A Ucrânia recebeu garantias de segurança por abandonar a terceira capacidade nuclear 
do mundo. Não temos essa arma. Também não temos segurança. Não há parte do território 
do nosso estado que seja maior em área do que a Suíça, a Holanda ou a Bélgica. E o mais 
importante - não há milhões de nossos cidadãos da Ucrânia. Tudo isso não é.

Então há algo. Este direito é o direito de exigir uma mudança de uma política de pacifi
cação para uma garantia de segurança e paz.

Desde 2014, a Ucrânia tentou três vezes convocar consultas com os Estados-garantes do 
Memorando de Budapeste. Três vezes - sem sucesso. Hoje a Ucrânia fará isso pela quarta vez. 
Esta é a minha primeira vez como presidente. Mas tanto a Ucrânia quanto eu estamos fazen
do isso pela última vez. Estou iniciando consultas no âmbito do Memorando de Budapeste. 
O Ministro das Relações Exteriores foi instruído a convocá-los. Se não voltarem a acontecer 
ou os seus resultados não garantirem a segurança do nosso país, a Ucrânia terá todo o direito 
de acreditar que o Memorando de Budapeste não está a funcionar e todas as decisões do 
pacote de 1994 estão em dúvida.

Proponho também a convocação de uma cúpula de membros permanentes do Conse
lho de Segurança da ONU nas próximas semanas com a participação da Ucrânia, Alemanha 
e Turquia para enfrentar os desafios de segurança na Europa. E o desenvolvimento de novas 
e eficazes garantias de segurança para a Ucrânia. Garantias hoje, desde que não sejamos 
membros da Aliança de Defesa. E, de fato, estamos na zona cinzenta - em um vácuo de 
segurança.

O que mais podemos fazer agora? Continuar a apoiar efetivamente a Ucrânia e suas 
capacidades de defesa. Fornecer à Ucrânia uma perspectiva europeia dara, as ferramentas de 
apoio disponíveis aos países candidatos e prazos daros e abrangentes para a adesão à Aliança.

Apoie a transformação em nosso país. Criar um Fundo de Estabilidade e Reconstrução 
para a Ucrânia, um programa de arrendamento de terras, o fornecimento das mais recentes 
armas, máquinas e equipamentos para o nosso exército - um exército que protege toda a 
Europa.

Desenvolver um pacote eficaz de sanções preventivas para deter a agressão. Garantir a 
segurança energética da Ucrânia, garantir a sua integração no mercado energético da UE 
quando o Nord Stream 2 for utilizado como arma.

Todas essas perguntas precisam de respostas.
E até agora em vez deles - silêncio. E enquanto houver silêncio, não haverá silêncio no 

leste do nosso estado. Isto é - na Europa. Isto é - em todo o mundo. Espero que o mundo 
inteiro finalmente entenda isso, a Europa entenda.

Senhoras e senhores!
Agradeço a todos os Estados que hoje apoiaram a Ucrânia.
E em palavras, declarações e ajuda concreta. Aqueles que estão do nosso lado hoje. Do 

lado da verdade e do direito internacional. Não estou chamando você pelo nome - não quero 
que outros países tenham vergonha. Mas este é o seu negócio, este é o seu carma. E está na 
consciência deles. No entanto, não sei como eles poderão explicar suas ações aos dois solda
dos mortos e três feridos na Ucrânia hoje.

E o mais importante - para três meninas de Kiev. Um - dez, o segundo - seis, o terceiro - 
apenas um ano. Hoje ficam sem pai. Às 6 horas da manhã, hora da Europa Central. Quando 
um espião ucraniano, o capitão Anton Sidorov morreu como resultado de fogo de artilharia, o 
que é proibido pelos acordos de Minsk. Não sei o que ele pensou no último momento de sua 
vida. Ele não sabia exatamente que idade alguém precisava conhecer para acabar com a guerra

Mas ele sabe exatamente a resposta para a pergunta que fiz no início. Ele sabe exatamen
te qual de nós está mentindo.

Memória eterna para ele. Memória eterna a todos os que morreram hoje e durante a 
guerra no leste do nosso estado.

Obrigado.

Manifestação do Ministro de Defesa da Ucrânia

Caros soldados e marinheiros, sargentos e oficiais, oficiais, generais e almirantes! Caros 
funcionários das Forças Armadas da Ucrânia!

A escuridão da incerteza caiu.
O que você conhece há oito anos, o mundo inteiro já viu.
Graças à sua coragem, dedicação e profissionalismo, os planos do inimigo, que vem 

travando uma guerra vil todos esses anos, escondendo-se atrás de mulheres e crianças, foram 
frustrados.

Ele atirou em escolas e casas. Ele sequestrou e torturou. Ele mentiu e intimidou. Ele 
saqueou e destruiu nossa terra.

Ontem ele mostrou sua verdadeira face.
O rosto de um criminoso que quer manter um mundo livre como refém. Que está 

ciente de seu crime e tenta conectar todos ao seu redor com uma garantia circular. Porque ele 
tem medo. Afinal, o crime certamente será punido.

Graças a vocês, a Europa percebeu o custo real de evitar respostas honestas.
O Kremlin deu mais um passo para o renascimento da União Soviética. Com o novo 

Pacto de Varsóvia e o novo Muro de Berlim.
A única coisa que o separa é a Ucrânia e o exército ucraniano.
Nossa escolha é muito simples - defender nosso país, nossa casa, nossa família. Nada 

mudou para nós.
Agora veremos uma série de amigos reais que se tomarão mais. Agora, aqueles "amigos" 

que nos persuadiram a nos render por muitos anos não poderão se esconder.
Há desafios difíceis pela frente. Haverá perdas. Teremos que passar pela dor, superar o 

medo e o desespero.
Mas com certeza vamos vencer. Porque estamos na nossa terra e a verdade está atrás de nós.
Nosso povo apoia o exército ucraniano. A fé das pessoas é sinal de que estamos fazendo 

tudo certo.
Agora, todos os esforços da liderança político-militar do estado e do comando das 

Forças Armadas da Ucrânia visam fortalecer a defesa. Em particular, para maximizar a 
assistência dos parceiros, parte da qual já recebemos.

Muitas pessoas serão emocionalmente levadas a decisões caóticas. Não vamos permitir 
isso. Nossa força está na união e na confiança. Com a cabeça fria.

Vamos manter a calma. Vamos manter o sistema.
Para a memória dos irmãos.
Para aqueles que amamos.
Glória às Forças Armadas da Ucrânia!
Glória à Ucrânia!

Ministro da Defesa da Ucrânia Alexey Reznikov.
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UCRANIANO-BRASILEIRA

Putin busca restaurar o império tsarista

Continuação da edição anterior.

Ucrânia e Polônia declararam que a construção do Nord Stream 2 representa "uma 
ameaça política, militar e energética para a Ucrânia e a Europa Central". Em que senti
do? A  decisão do governo alemão de suspender o processo de certificação do Nord 
Stream 2 e as sanções americanas relacionadas ao gasoduto representam uma esperança 
contra essa ameaça?

O gasoduto Nord Stream 2 é um projeto completamente político que não tem 
nenhum significado econômico. A Ucrânia e seus parceiros insistem que o Nord Stream 
2 deve ser subordinado ao espírito e à letra do Terceiro Pacote de Energia da União 
Européia, apesar dos esforços de lobistas e advogados russos para criar uma exceção. 
Estamos trabalhando para garantir que a Rússia não transforme o Nord Stream 2 em 
uma arma.

O projeto do gasoduto não só mina a segurança energética da Ucrânia e da Europa, 
mas também divide aliados europeus e transatlânticos, e por isso a Ucrânia continua se 
opondo ao seu lançamento.

Os Estados Unidos, a Polônia, a Ucrânia e os países bálticos também estão se 
opondo ativamente ao projeto, temendo o aumento da influência da Rússia no mercado 
europeu de energia.

O Nord Stream 2 nunca foi um projeto econômico. Este é um projeto geopolítico 
com um único objetivo - contornar a Ucrânia, para remover um dos fatores que impe
dem a agressão russa.

Quero sublinhar que o sistema ucraniano de transporte de gás era e continua sendo 
a forma mais segura e confiável de transportar gás da Rússia para a UE.

Com o aumento da concentração militar russa na fronteira, a Ucrânia tem recebido 
apoio dos aliados da Otan individualmente e da aliança como um todo. Há alguma 
sinalização de maior apoio aos esforços da Ucrânia para se tomar membro da aliança?

A Ucrânia sempre esteve e continuará comprometida com a paz, a justiça e a segu
rança na Europa. Estamos prontos para trabalhar com a Otan para proteger esses princí
pios fundamentais.

O país segue as reformas com propósito de cumprir todos os critérios necessários 
para aderir à Otan e à UE. Essa prioridade da nossa política externa está fixada na nossa 
Constituição.

Ao mesmo tempo, alguns aliados da Otan ainda veem a Ucrânia pelo prisma de 
suas relações bilaterais com a Rússia. Se eles mudarem de abordagem, a situação 
também mudará significativamente a favor da Ucrânia. E estamos trabalhando nisso.

Como a Ucrânia vê a crise de migração na fronteira de Belarus com a Polônia? O 
país tem tomado medidas para conter um possível fluxo de migrantes?

A crise migratória, a escalada militar da Rússia ao longo da nossa fronteira e nos 
territórios temporariamente ocupados, o aumento dos níveis de propaganda russa nos países 
da União Européia, as ações da Rússia para paralisar o Formato da Normandia e o processo 
de Minsk, tudo isso são elementos do mesmo jogo visando crescente pressão sobre a UE. 
Esta é a posição que a Ucrânia transmitiu aos seus parceiros, e eles concordam.

A Ucrânia iniciou uma operação especial para reforçar a proteção da sua fronteira 
com Belarus e prevenir uma crise de migração ilegal. Guardas de fronteira, a Guarda 
Nacional, a polícia, as Forças Armadas da Ucrânia e reservistas participam dessa opera
ção especial. A  ameaça de desviar o fluxo de migrantes da Belarus para a Ucrânia ainda 
permanece na fronteira.

É por isso que a principal tarefa da operação especial é impedir que os migrantes 
cruzem a fronteira ilegalmente e entrem no território da Ucrânia.

Para esse fim, a Ucrânia fortaleceu o patrulhamento de fronteira em possíveis áreas 
de invasão de grupos de migrantes ilegais. Aviação, drones e outros meios técnicos de 
vigilância serão usados para patrulhar e proteger a fronteira.

O regime de proteção de fronteira está sendo significativamente fortalecido. Postos 
de controle nas estações de ônibus e trens serão instalados nas estradas da fronteira com 
Belarus.

Os policiais patrulharão conjuntamente as aldeias fronteiriças. Sua tarefa é proteger 
a lei e a ordem nas comunidades e explicar à população local os riscos da migração ilegal.

A Rússia veio de reconhecer a independência dos territórios ocupados da Ucrânia em 
Luhansk e Donetsk pelos separatistas fantoches de Moscou. Este ato é uma violação dos 
princípios do Direito Internacional inscritos na Carta das Nações Unidas, do Memorando de 
Budapeste e nos Acordos de Minsk.

A denominação de Putin como novo Czar da Rússia não demonstra ser somente uma 
força de expressão para um “presidente” que mantém um regime autocrático e sem liberda
des. Se Hitler levantou a Alemanha com base no revanchismo da derrota na primeira guerra 
mundial Vladimir Putin leva a Rússia ao caminho imperialista com base em um revanchis
mo pela perda do poderio da União Soviética fruto da falência de um regime totalitário no 
qual era o principal ator. Como não existe mais um elemento ideológico e apelo de redenção 
social e nacional, a base de sua retórica é a negação da Ucrânia como estado-nação fundado 
em pertença a um mesmo povo eslavo. Por isso a necessidade de estabelecer a Ucrânia como 
um estado nação como invenção de Vladimir Lenin e não a formação de um estado indepen
dente que nasce de uma revolução social na luta contra o império tsarista que é reconhecido 
intemacionalmente e pelas forças sociais russas vitoriosas igualmente.

Preparando uma agressão a Ucrânia ele fez a publicação de um trabalho de revisionis- 
mo e revanchismo histórico, insultuoso e falso sobre ucranianos e russos como um "povo 
único". Isso é feito por quem quer anexar a Ucrânia como era no período do tsarismo. Toda 
a sua linha de argumentação vem do período da Rush de Kyiv do séc. IX-XII quando havia 
ligação de Kyiv com o Norte pela linha dos varegos e que ele diz que eles são a continuida
de. O grande historiador ucraniano Mykhailo Hruchevskyi já  salientou que a história não se 
baseia na genealogia dos príncipes, mas na vida dos povos; que a criação de Moscou é a 
criação de uma outra nacionalidade fino-eslava e que a continuidade do reino de da Rush de 
Kyiv do século IX-XII é o reino da Galicia-Volínia dos séculos XII - XTV.

Já Alexander Shulguin, historiador, diplomata durante a Revolução Ucraniana de 1917 
- 1921, o primeiro Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da Ucrânia, 
representou a Ucrânia na primeira Assembléia da Liga das Nações em Genebra. Professor 
(1923), escrevia sobre a relação entre a Rush de Kyiv e o norte: “Este novo estado que funda 
no Norte e suas relações entre a grande metrópole de então -  a Kyiv Rush -  e suas antigas 
colônias do Norte foram as mesmas que aquelas entre Roma e a França. A história da 
França não começa com Romulo e Remo, como também não começa pela epopeia de Júlio 
Cesar conquistando a Gália. E, pois, ilógico, insiste Hruchevskyi de incluir a história de 
Kyiv na história da Rússia ou do Estado Moscovita e depois no Império Russo. ”

A Ucrânia tem uma história milenar, um passado que se estende a 5 mil anos antes de 
Cristo, muitos milênios antes do período da Kyiv Rush quando Moscou era um banhado. A 
Ucrânia surge como estado nação independente no processo da revolução russa com o fim do 
tsarismo em março de 1917 com a constituição da Rada Central Ucraniana. Já em 1917 
participa como estado independente nas negociações de paz no Tratado de Brest Litovski. 
Assim como a Itália só surge como estado independente em 1861 muito tempo depois da 
derrocada do Império Romano, a Ucrânia surge como nação e estado independente em 1917 
após a desaparição da Rush de Kyiv no século XIII. Passada a guerra civil a Ucrânia ingressa 
como estado soberano na formação da União das Repúblicas Soviéticas no ano de 1922. A 
crítica de Putin a Lênin dá-se pelo reconhecimento do processo revolucionário que levou a 
Ucrânia como estado nação independente da Rússia. Resolução do CC do PC (b) da Rússia 
sobre o poder soviético na Ucrânia. 1. O CC, aplicando firmemente o princípio da autodeter
minação das nações, julga necessário reafirmar uma vez mais que o PCR sustenta o ponto de 
vista de que seja reconhecida a Independência da República Socialista Soviética da Ucrânia. 
Izvestia do CC do PC(b) R n.° 8 de 2 de dezembro de 1919.

A Ucrânia é membro titular independente fundador das Nações Unidas em 24 de 
outubro de 1945. A Ucrânia com o fim da União Soviética em 1991 surge como estado 
nação livre das amarras da União Soviética, com pleno direito no cenário internacional e 
reconhecido por todos os países membros da ONU inclusive pela Rússia. Aparece no cená
rio internacional como a terceira potência nuclear do planeta, pelo número de ogivas nuclea
res existentes em seu território. Em 5 de dezembro de 1994, com adesão da Ucrânia ao 
tratado de não proliferação de armas atômicas, a Rússia reconheceu as fronteiras da Ucrânia, 
incluindo a Criméia. Em 5 de dezembro de 1994 é assinado o Memorando de Budapeste 1. 
A Federação Russa, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 
Unidos da América reafirmam seu compromisso com a Ucrânia, de acordo com os princí
pios da Ata Final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, em respeitar 
a independência e soberania e as fronteiras existentes da Ucrânia; ”.

Em 2014 a Rússia rompe com o Memorando de Budapeste ocupa, reconhece e integra 
a Criméia e instiga, arma e apoia o separatismo russo no leste da Ucrânia em Luhansk e 
Donetsk. Neste processo de defesa do território da Ucrânia morreram 14.000 soldados, 
30.000 feridos e 1,5 milhão de deslocados. São assinados posteriormente os acordos de 
Minsk (Minsk 1 em setembro 2014 e Minsk 2 em fevereiro de 2015) onde participam a 
Rússia e Ucrânia mediados pela França e Alemanha que tratam do processo de paz, onde se 
reconhecem os territórios ocupados pelos separatistas como integrantes do território e sobe
rania da Ucrânia. Agora, com o reconhecimento dos territórios ocupados pelosa separatistas 
como independentes da Ucrânia a Rússia viola e rasga os acordos de Minsk como afirmam 
os próprios mediadores franceses e alemães.

A questão principal atual da agressão russa á Ucrânia com vistas a anexação ou manu
tenção de um governo fantoche de Moscou deve-se não a adesão á OTAN, pois países como 
Letônia, Lituânia e Estônia já  integram e estão mais perto dos centros estratégicos russos, a 
questão está na adesão da Ucrânia à Comunidade Econômica Européia e o seu desenvolvi
mento econômico e democrático que será um espelho para os russos que irão ameaçar o 
regime autocrático do capitalismo mafioso russo. Por outro lado, a Rússia considera que 
para se reerguer no plano internacional à altura da antiga União Soviética necessita da Ucrâ
nia seja como país anexado ou como regime fantoche de Moscou. Há muitas dúvidas no ar, 
mas o que é certo é que a Rússia perdeu os ucranianos para sempre.

VITORIO SOROTIUK
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira rcubras@gmail.com

mailto:rcubras@gmail.com
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Ексц. Митрополит
Шептицький в Куритибі

• •
З побуту їх  Екц. Митрополита між 

Українцями в Бразилії.
Екц. Митрополит Андрей 

Шептицький в Кольонії Марцеліні.

Дня 5 квітня Екц. М итрополит приїхали рано знова до української 
церкви в К уритиби, де сповідали народ опісля відправивши С луж бу Б о ж у  і 
виголосивш и проповідь від'їхали в товаристві о. Ігумена М . Ш кірпана на 
кольонію  М арцеліну, віддалену від К уритиби 7 миль. Н а кольонію  
М арцеліну приїхали пізно вечором. Народ ж дав на них вж е від полудня, 
М итрополит вступили до бразилійського костела, де ж дали на Них 
бразиліяни і поляки, і опісля прибули до церкви. У  брамі, умаєній зіллям  і 
прапорами звитав їх  Екц. Ю ліян Щ ербина, а у  дверех церкви о. Р аф аїл , 
Ч С В В . їх  Екц. Таки сейчас під голим небом у пізну пору подякували 
зібраному народови за  сердечний привіт і виголосили проповідь. А  слова 
плили, плили, а була тиш а м іж  народом, а  у  природі тиха ніч погідна 
бразшгійська. Народ держ ав горію че світло у руках і слухав слова 
А рхієрея, щ о вперве по тільки  л ітах  безнадійних до них запитав. Здавалось, 
щ о слухав би народ і цілу ніч Золотоустого  М итрополита Андрея. По 
скінченій науці увійш ли А рхієрей у церков, де помоливш ись, розпустили 
народ домів. їх  Екц. Зам еш кали у церквовнім домі біля церкви.

Від рана, в сам  день Благовіщ ення П реч. Д іви М арії, М итрополит 
слухали сповіді. О год. 10 відспівали С луж бу Б о ж у  під місійним крестом  і 
там  зпід креста проповідували. А  народу залягло площ у церквовну багато, 
багато. Здається, щ о в М арцеліні у  сей пам ’ятний день не було душі котра 
лиш илася вдома, а не поспіш ила у храм  Б ож и й , щ об бачити А рхієрея. З  
полудня М итрополит в товаристві оо. М . Ш кірпана і Р аф аїла  Криницького 
від’їхали у К уритибу. П ізно, бо год. пів до осьм ої вечером  прибули під 
палату латинського Єпископа, котрий з нетерпеливістю  ожидав на наш ого 
К нязя Ц еркви.

Слідую чого дня їх  Екц. М итрополит відправили С луж бу Б о ж у  знов в 
У країнській  Ц еркві, і посітили українську ш колу.

debaixo da Cruz das Santas M issões. Todo o território estava tom ado pelos fiéis. 
Parece que não havia  alm a em  M arcelino que neste d ia tão m em orável ficasse 
em  casa e não corresse ao tem plo de D eus para ver o seu B ispo. Já  após o m eio 
dia o M etropolita, juntam ente com  os padres Shkirpan e K rynytskyi, partiu  para 
Curitiba. A s sete e m eia da noite chegaram  ao Palácio E piscopal do bispo latino, 
que aguardava com  expectativa príncipe da Igreja U craniana. N o d ia seguinte 
Sua Excelência presid iu  a D ivina L iturgia e visitou um a escola ucraniana.

Екц. М итрополит в оселі Гважувіра.
В неділю цвітну дня 9 квітня їх  Екц. М итрополит посітили українську 

церков в Ґуаж увір і. Ся кольонія числить 110 українських родин. Поїздом з 
К уритиби, наш  М итрополит прибули в товаристві о. М аркіяна Ш кірпана і о. 
П етра П роцькова точно о год. під до 9 на стацію  Гуаж увіри. П ри брамі коло 
церкви звитав наш ого М итрополита хлібом  і сіллю  М ихайло С корий, а у 
дверех церковних о. Р . К риницький. їх  Екц. М итрополит відспівали С луж бу 
Б о ж у , посвятили самі народови пальми, опісля на цвинтарі церковним 
проповідували до чисельне зібраного народу. А  народ слухав їх  слів, клав 
кож де слово на вагу золота. Н а вечірнє наш  М итрополит знова 
проповідували, опісля до пізного вечора слухали св. Сповіді. Слідуючого 
дня в понеділок вж е раненько нарід зібравсь, щ об попращ ати свого 
Найдоросш ого А рхієрея. М итрополит раненько відправили С луж бу Б о ж у , 
і від’їхали  до П онта Ґросси  -  П рудентополя.

Гостина А рхиєрейська з Ґуаж увір і хоч коротка, але ї ї  народ не забуде.

M etropolita na C olônia G uajuvira.
N o D om ingo de R am os, 9 de abril, Sua Excelência o M etropolita  visitou a 

igreja ucraniana em  G uajuvira. Esta colônia tem  110 fam ílias ucranianas. N a 
com panhia dos padres M arquiano Shkirpan e Pedro Protskiv, chegou exatam en
te às 9h na estação de G uajuvira. N o portão próxim o à igreja, nosso M etropolita 
fo i recebido com  pão e sal pelo  Sr. M ykhailo  Skoryi, e na  porta da igreja pelo Pe. 
R afael K rynytskyi. A pós a  D ivina L iturgia, abençoou as palm as do povo e no 
cem itério  ao lado da igreja proferiu  o  serm ão para  a enorm e quantidade de fieis 
que ali estava. O  povo ouvia atentam ente cada palavra vinda de sua boca de 
ouro. À  noite , nosso M etropolita pregou novam ente, então até tarde da noite 
ouviu C onfissões. N o d ia seguinte, de m adrugada, o povo se reuniu para  poder 
despedir-se de seu querido B ispo. O  M etropolita presidiu bem  cedo a  D ivina 
L iturgia, e partiu  para Ponta G rossa - P rudentópolis.

M esm o sendo curta esta v isita em  G uajuvira, o povo jam ais esquecerá.

Apelo dos presidentes da Ucrânia aos países signatários 
do Memorando sobre as garantias de segurança no 
contexto da adesão da Ucrânia ao Tratado sobre as 

Armas Nucleares (Memorando Budapeste)

“Há quase três décadas, um evento, cujos ecos estão abalando o mundo agora. 
Cinco estados nucleares comprometidos com a Ucrânia a respeitar a sua independência 
e integridade territorial. O fornecimento de garantias de segurança (estas palavras 
estavam em nome do Memorando de Budapeste, sob o qual colocaram as suas assinatu
ras) tomou-se uma condição para a rejeição voluntária da Ucrânia do seu potencial 
nuclear de foguetes. Nesse momento ela era a terceiro no mundo, transcendendo as 
potencialidades da França, Grã-Bretanha e República da China.

Da permanência de Sua Exc. Metropolita Sheptysky 
entre os ucranianos no Brasil 

Metropolita Sheptysky na Colônia Marcelino.

N o dia 5 de abril de 1922, o M etropolita  chegou cedo novam ente à  igreja 
ucraniana de C uritiba, onde após ouvir confissões, presid ir a D ivina L iturgia e 
proferir um  serm ão, partiu  na com panhia do Pe. Superior M . E R  à colônia de 
M arcelino, a  30 km  de Curitiba. C hegaram  à colônia de M arcelino tarde da 
noite. O  povo já  estava esperando por eles desde o m eio-dia, o  M etropolita 
entrou na igreja brasileira (de rito  latino), onde brasileiros e poloneses os espera
vam . D epois foi até a igreja ucraniana toda enfeitada por flores e bandeiras, lá  foi 
saudado pelo  Sr. Iulian Scherbyna, antes de adentrar o saudou o Pe. R afael 
K rynytskyi,O SB M . A o m esm o tem po, a  céu aberto, tarde da noite, o M etropolita 
agradeceu o povo reunido e ainda proferiu  um  serm ão. E  as palavras fluíam , 
flu íam , e havia  silêncio entre as pessoas, e na natureza um a tranquila  noite brasi
leira. A s pessoas seguravam  as velas nas m ãos e escutavam  as palavras do B ispo, 
que pela  prim eira vez em  tantos anos de desesperança voltou-se a eles. Parecia 
que se o M etropolita falasse durante toda a noite , as pessoas ouviríam  as pala
vras vindas de sua boca de ouro. A pós o serm ão, o M etropolita entrou na  igreja 
e rezou, as pessoas foram  dispensadas. Sua Excelência ficou hospedado em  um a 
casa da igreja perto  da igreja.

D esde cedo, no próprio d ia da A nunciação da V irgem  M aria, o  M etropolita 
ouviu confissões, pelas lOh presid iu  a D ivina L iturgia e proferiu  a  hom ilia

Agora a Ucrânia pode recordar as promessas solenes dos "quatro grandes" (estamos 
gratos por a China ter aderido ao memorando) a menos que seja como bullying. Em 
2014, a Rússia destruiu a nossa integridade territorial, ocupando a Crimeia e parte de 
Donbass. Hoje, de três lados, a ameaça de uma nova invasão militar foi enviada à Ucrâ
nia. Estamos à frente da perspectiva de um bloqueio econômico - energia do norte, mar 
do sul. Entretanto, a inaceitável pressão econômica sobre a Ucrânia também foi regista
da como um dos pontos do Memorando de Budapeste.

O que ouvimos em resposta a tais ações por parte dos participantes do acordo, com 
quem devemos contar a proteção e determinação? Apenas apela aos seus cidadãos e 
diplomatas para que fujam da perigosa Ucrânia o mais rapidamente possível. Só avisos
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terríveis de invasões como não hoje, ou amanhã, que já  causaram tremendos danos à 
nossa economia e semeando o pânico entre a população.

Apenas falta um aviso duro para o agressor de que ele pagará algum "preço" (que, 
no entanto, não incluirá "North Stream-2" e SWIFT).

E isso é tudo sobre isso? Quando, em 1994, os grandes países assinaram um acordo 
com a Ucrânia, eles realmente disseram: não queremos que se tomem iguais conosco. 
Queremos preservar o nosso monopólio. Mas nós oferecemos-lhe em troca de uma 
verdadeira proteção o nosso verdadeiro apoio. Aqui está a nossa palavra - a palavra 
honesta dos fortes.

Acreditamos então, embora no mesmo ano de 94 um dos signatários do Memorando 
de Budapeste numa conversa privada tristemente avisado: vocês estão a ser enganados.

Hoje é um momento crucial em que se pode provar que o Memorando de Budapeste 
não foi uma simples farsa. Que forte pode ser honesto e corajoso. Esse poder não está 
apenas na capacidade de ameaçar aqueles que são mais fracos, mas também na capaci
dade de manter a sua própria palavra.

Então, prove o seu verdadeiro poder. Ajude muito aqueles que um dia acreditaram 
em você. Finalmente dê os passos que podem parar o agressor, em vez de fortalecer a 
sua fé na impunidade. Finalmente diga aquelas palavras que o farão refletir, não um 
sorriso ridículo.

Se perdermos hoje, não haverá mais memorando de Budapeste. Pela nossa experi
ência, nenhum país que consiga obter uma arma nuclear irá recusá-la em qualquer 
circunstância. Então em jogo agora - não só o destino da Ucrânia e da sua autoridade 
mundial. O futuro da segurança de todo o mundo está em jogo.

Esteja ciente disso. E ter o poder de ser honesto!”

Leonid Kravchuk, presidente da Ucrânia (1991 - 1994) 
Leonid Kuchma, presidente da Ucrânia (1994 - 2005) 

Victor Yushchenko, presidente da Ucrânia (2005 - 2010 r.)

INTEG RA DO M EM ORANDO DE BUDAPETE

O MEMORANDO DE BUDAPESTE

O Memorando sobre as garantias de segurança em conexão com a adesão da Ucrâ
nia ao Tratado da Não-Proliferação de Armas Nucleares

Data de assinatura: 05/12/1994
Data de vigência: 05/12/1994
Ucrânia, Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os 

Estados Unidos,
Congratulando-se com a adesão da Ucrânia ao TNP como um estado que não 

possui as armas nucleares, tendo em conta o compromisso da Ucrânia para eliminar 
todas as armas nucleares localizadas no seu território durante um período de tempo 
especificado, observando as mudanças de situação de segurança em todo o mundo, 
incluindo o fim da Guerra Fria, que criou condições para as reduções profundas nas 
forças nucleares, confirmam o seguinte:

1. Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 
Unidos confirmam a Ucrânia as suas obrigações em conformidade com os princípios da 
Acta Final da OSCE de respeitar a independência e soberania e as fronteiras existentes 
da Ucrânia.

2. Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 
Unidos confirmam o seu compromisso de se abster de recorrer à ameaça da força ou o 
seu uso contra a integridade territorial ou a independência política da Ucrânia, e que 
nenhumas suas armas nunca serão usadas contra Ucrânia, exceto em legítima defesa ou 
de outra forma nos termos da Carta das Nações Unidas.

3. Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 
Unidos confirmam à Ucrânia as suas obrigações em conformidade com os princípios da 
Acta Final da OSCE em abster-se da pressão econômica para garantir a subordinação, 
aos seus próprios interesses, da aplicação pela Ucrânia dos direitos inerentes à sua sobe
rania e, portanto, obter, desta maneira quaisquer benefícios.

4. Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 
Unidos confirmam o seu compromisso de buscar uma ação imediata por parte do 
Conselho da Segurança das Nações Unidas para ajudar à Ucrânia como um Estado 
Membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que não possui as armas nucleares, 
caso Ucrânia se tomará a vítima de um ato de agressão ou um objeto de uma ameaça de 
agressão com o uso de armas nucleares.

5. Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 
Unidos confirmam, em relação à Ucrânia, os seus compromissos de não utilizar as 
armas nucleares contra qualquer Estado Membro do Tratado de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares, que não possui as armas nucleares, exceto o ataque em si mesmos, os 
seus territórios ou os seus territórios dependentes, as suas forças armadas, ou seus 
aliados por parte deste estado, conjuntamente ou em aliança com o Estado, que possui 
as armas nucleares.

6. Ucrânia, Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os 
Estados Unidos irão organizar as consultações em caso de surgimento de uma situação 
em resultado de qual seja levantada a questão sobre estes compromissos.

Este memorando entra em vigor após a sua assinatura.

Assinado em quatro exemplares autênticos em ucraniano, inglês e russo.
Pela Ucrânia, Pela Federação Russa, Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte e Pelos Estados Unidos da América

(assinatura) (assinatura) (assinatura) (assinatura)
L. Kuchma B.Yeltsin J. Major W. Clinton

Budapeste, 5 de dezembro de 1994.

Patriarca da Igreja Greco-Católica Ucraniana: 
“Hoje, a Igreja deve permanecer como guardiã dos valores 

tradicionais, e ao mesmo tempo ser moderna 
ao de comunicar-los”

Entrevista de Sua Beatitude Dom Sviatoslav Schevchuk,Arcebispo-Mor de Kyiv 
e Galych da Igreja Greco-Católica Ucraniana à jornalista Lana Samochvalova, 
agência Ukrinform, 12.012022

Pergunta: - Vossa Beatitude, recentemente o Núncio apostólico, de novo, confir
mou que no próximo verão (europeu) se espera a visita do Papa Francisco à Ucrânia.

Ao mesmo tempo continuam os preparativos para o encontro do Papa com o 
patriarca Cirilo, que não se atrevería a fazer isso sem concordo prévio com Putin.

A pergunta é, qual a necessidade desse encontro para Santa Sé? Se qualquer passo 
de Cirilo faz parte das manobras da política externa de Putin. O que Cirilo pode querer 
desse encontro?

Resposta: - Do que a Sra. está perguntando, não sabemos ainda muitas coisas. 
Ainda não sabemos como e quando vai acontecer o segundo encontro entre o Papa Fran
cisco e o Patriarca Cirilo. Tampouco sabemos a data de visita do Papa à Ucrânia. Gosta
ríamos que acontece o quanto antes, possivelmente, já  neste ano. Por isso podemos 
considerar essas possibilidades muito hipoteticamente.

Penso que qualquer encontro é útil, por isso acho que mais uma conversa entre o 
Papa Francisco e o Patriarca Cirilo seria boa por si mesma.

Se não concentrar-se na questão de: até que ponto a outra parte é livre ou não no seu 
pensamento, o encontro representa a única possibilidade hoje para evitar confronto. O 
encontro e o diálogo são alternativas de guerra. Se nós de verdade queremos ir pelo 
caminho da paz, amenizando as tensões e confrontos, não podemos conseguir isso sem 
diálogo. Se comparar a intensidade dos encontros do Papa com os patriarcas de outras 
Igrejas, por exemplo, com o Patriarca Apostólico de Konstantinopla Bartolomeu, para 
os dois os encontros representam momentos de trabalho. A sua Beatitude Patriarca 
Bartolomeu visita a Roma várias vezes por ano, e suas visitas há muito tempo pararam 
de ser algo extraordinário.

A visita é um instrumento de comunicação e das seguintes ações conjuntas. Gosta
ria de lembrar de uma consequência da comunicação ecumênica entre o Papa Francisco, 
o Patriarca Bartolomeu e o Primaz da Igreja Anglicana, Arcebispo da Cantuária - a 
declaração sobre ecologia e proteção de meio ambiente. Foi uma mensagem e um apelo 
muito importante.

Até hoje o Patriarcado de Moscou sempre tinha um preconceito em relação aos 
encontros com o Papa, sempre colocando precondições. Assim, uma, duas, três coisas 
deveríam acontecer antes do encontro. Acho que esse tipo de, digamos, tática está 
entrando em segundo plano. Por isso, eu pessoalmente penso que é bom que encontros 
desse tipo vão acontecer.

Pergunta: - O Papa não vai cruzar as linhas vermelhas durante a conversa sobre 
Ucrânia?

Resposta: - Não penso. O Papa está muito bem informado sobre os acontecimentos 
na Ucrânia. Nós temos uma comunicação muito intensa com ele pessoalmente e com as 
estruturas diplomáticas da capital apostólica. Eu não temo que alguém reduza esse 
encontro a uma meta política. Nós não sabemos a agenda, mas espero e quero que o 
tema da Ucrânia não seja omitido. Hoje, esse tópico está no centro da atenção da toda 
comunidade internacional. Aqui na Ucrânia estão concentrados os nós nevrálgicos do 
direito internacional e de outras relações difíceis de evitar. Estava preocupado que até 
pouco tempo atrás essa guerra em Donbass viraria uma guerra esquecida, a mídia não 
escrevia sobre ela e isso não foi notícia para jornalistas. O único que lembrava dela 
constantemente foi o Papa Francisco, e fazia isso nas várias ocasiões. Eu lembro que 
depois de cada oração dele pela paz na Ucrânia muitos jornalistas foram atrás de mim 
perguntando: - porque o Papa está mencionando a Ucrânia, o que está acontecendo lá? 
E isso nos deu a chance para quebrar o silêncio imposto propositalmente ao redor desse 
conflito. E da parte da capital apostólica havia atenção permanente a nossa dor, às 
nossas necessidades, especialmente na área humanitária, nas questões de liberação dos 
reféns, dos prisioneiros de guerra e políticos. E óbvio que a diplomacia da Igreja tem 
outras características e a tarefa dela é sempre uma missão pacificadora.

Pergunta: - O Sr. acredita que as palavras do Papa serão ouvidas pelo Moscou?
Resposta: - Não sei, mas penso que mesmo com propósito educacional esse encon

tro será útil. Lembram como depois do encontro anterior em Havana, mesmo dentro da 
Igreja ortodoxa russa soavam declarações muito críticas em relação ao patriarca russo, 
haviam alguns bispos, inclusive no território da Ucrânia, que se recusavam a mencionar 
o nome do patriarca durante a Liturgia Divina, o que representa um gesto bem sério. 
Mesmo assim, nada de extraordinário aconteceu.
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Eu penso que o segundo encontro só vai confirmar a necessidade de encontrar-se 
também na Ucrânia. Ele vai ter, digamos, uma meta educacional e servir de bom exem
plo de comunicação, que devemos construir também aqui, no nosso nível local.

Devemos conversar com todos, e prontos a ouvir, penso que essa é a única alterna
tiva para aquilo que chamamos de confronto.

Pergunta: - Alguns observadores russos comentavam que Cirilo quer encontrar-se 
com o Papa por causa que o Patriarcado Apostólico “puxou” todos os contatos para sí. 
Qual é seu comentário?

Resposta: - Não sei, não posso lhe dizer, mas vemos como um bom exemplo que 
conquista os corações, tomara que mais encontros desses aconteçam. Quando encontra
mos entre sí, quebramos as paredes do preconceito, da divisão, e eu simplesmente 
acredito que o diálogo é possível e necessário.

Pergunta: - Como será formado o programa da visita do Papa Francisco à Ucrânia?
Resposta: - Ainda não sabemos e têm muita coisa para definir. Mas junto com 

Conselho de bispos católicos romanos lembravamos como formou-se a agenda da visita 
do Papa João Paulo II. Precisa entender que visita do Papa tem diferenças das visitas dos 
chefes dos estados laicos. A visita do Papa é sempre uma peregrinação, e as vezes 
escapa da nossa atenção o nome completo - a visita Apostólica.

Lembro quando o Papa João Paulo П chegou a Kyiv, ele disse: eu sou peregrino da 
paz. Ele chegou como peregrino para reverenciar os lugares sagrados da terra que é 
berço do Cristianismo em todo o Leste da Europa. E com sua visita o Papa sempre traz 
a atenção e orações de toda a comunidade, da Igreja Apostólica do mundo todo. Junto 
com ele chegam muitas pessoas diferentes que começam a indagar como é o país e o 
povo que o Papa visita. Eu lembro que durante a preparação da visita do Papa João 
Paulo II (naquela época eu era professor de teologia na Universidade Pontifícia, 
vice-reitor do seminário) nós tivemos dois dias de conferências internacionais na 
Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma e no Instituto Pontifício Oriental. Isso 
porque a elite intelectual queria ouvir sobre as Igrejas na Ucrânia, católica-romana, 
greco-católica, razões da visita do Papa e o que representa a sociedade pós-soviética. 
Por isso, a visita sempre é um acontecimento espiritual extremamente importante. Ela 
dá frutos durante muitos anos posteriores, e atrai atenção para nós no sentido de reco
nhecimento da nossa subjetividade, reconhecimento do nosso Estado, da sua soberania, 
independência - aquilo que nós precisamos tanto nesse momento da nossa existência 
como país e como nação.

Outra faceta da visita do Papa João Paulo II foi o fato de chegar para ver não só os 
católicos, o Papa chegou a ver toda Ucrânia. Foi o encontro com o Conselho Ucraniano 
das Igrejas, também o encontro com os intelectuais, personalidades da ciência, cultura, 
literatura da Ucrânia. O diálogo dele foi bem profundo e de alto nível. Naquela época, 
mesmo as pessoas que não tinham a fé e não foram membros da nossa Igreja, aceitaram 
o Pontífice como grande autoridade moral. O João Paulo II foi proclamado como maior 
humanista do século XX. Sua personalidade, suas mensagens provocaram grande 
interesse.

Nesse ano eu voltei a ler suas homilias, suas palavras por causa do vigésimo aniver
sário daquela viagem. E elas simplesmente me inspiraram mais uma vez. O Papa se 
dirigiu aos políticos, às personalidades da cultura, e até aos assim chamados, novos 
ricos, e se as suas palavras fossem ouvidas e seguidas, possivelmente, a Ucrânia hoje 
seria completamente outra.

O Papa João Paulo II sentiu como sua tarefa pessoal curar as feridas, nomeadamen
te, aquelas que ainda doem aos povos europeus depois da Segunda Guerra Mundial. Ele 
tentava colocar o bálsamo do perdão recíproco no corpo do povo ucraniano. Por exem
plo, ele visitou o Babyn Yar em Kyiv. Visitou Bykivnia, memorial às vítimas das repres
sões stalinistas. Ele visitou lugares de memória em Lviv e falou muito sobre pacificação 
dos poloneses e ucranianos. Nesse caso, eu lembro como no começo da Liturgia, meu 
antecessor Sua Beatitude Lyubomyr Huzar na frente do Papa pediu perdão a todos os 
povos a quem os ucranianos fizeram mal ou feriram durante sua história. Foi um verda
deiro momento de cura da memória. Foi algo muito inerente ao Papa João Paulo II.

O Papa Francisco tem outra sensibilidade, aos marginalizados, aos mais pobres, aos 
rejeitados. Por exemplo, durante sua visita à Eslováquia ele queria visitar uma comuni
dade de ciganos em Cosice para mostrar sua atenção especial àqueles que são marginali
zados pela sociedade. Vocês podem imaginar o choque para muitos se o Papa quiser 
visitar os ciganos em Kyiv. Mas é algo inerente à personalidade do Papa.

O Papa sente diferente os problemas ecológicos. Já falávamos sobre feridas da 
guerra, que Ucrânia está sentindo hoje, não sei, talvez ele vai querer visitar o Leste do 
país. Veremos os pedidos do Santo Padre. Mas como podem ver, sua sensibilidade espe
cial ecoa com dores e sofrimentos atuais do povo ucraniano.

Pergunta: - A data da visita ainda não foi definida?
Resposta: - Nós gostaríamos de saber já, porque conversando no Vaticano, subli

nhei o tempo que precisaremos para preparar tudo de melhor jeito. Porque a Ucrânia é 
um grande país, com numerosa população e grandes espaços, precisaremos bastante 
tempo para preparar todos os eventos. Por enquanto não posso dizer nada a vocês, 
porque as datas ainda não estão definidas, a visita não foi anunciada ainda. Mas estamos 
considerando todos os pormenores, todos os detalhes e esperamos ter o Comitê prepara
tório conjunto com Igreja Católica Romana, e iremos a preparar a visita para ela aconte
cer quanto antes.

Pergunta: - O Papa continua morar na casa de Santa Marta e não no palácio?
Resposta: - Sim.

Pergunta: - E continua usar tênis?
Resposta: - Ele usa sapatos especiais com palmilha, que parecem tênis, mas na 

verdade são ortopédicos.

Fim da primeira parte da entrevista.

CULTURA ATEMPORAL
Ta l i t a  S e n i u k  

historiadora

Cultura Atemporal é uma coluna que traz representantes da intelligentsia ucra- 
niana que viveram entre os séculos XVIII e XX e que influenciaram os primeiros 
ucranianos que emigraram para o Brasil, bem como seus descendentes.

Ela é assinada pela historiadora Talita Seniuk, que é descendente de ucranianos, 
colaboradora do Blog Exílio-migração política onde escreve sobre o drama dos 
exilados ucranianos do período soviético e coautora do livro “Ucrânias do Brasil 130 
anos de cultura e tradição ucraniana”.

Konstantyna Malytska

K onstantyna foi um a m u lher ím par: poeta, 
rom ancista, editora, contista, roteirista, tradu- 
tora, professora e ativista. N asceu em  m aio de 
1872, no  distrito  de Kalush, região de Ivano- 
-Frankisvk. U tilizou os pseudônim os literários 
de Vira Lebedova e C haika D nistrova. A tuou 
tan to  na  Galícia quanto  na  Bukovyna.

D e fam ília simples, estudou n a  escola 
p rim ária  de Stanislav e no  Sem inário Estadual 
de Lviv, onde já  com eçou a escrever suas 
prim eiras poesias, influenciada, talvez, pela 
biblioteca da C atedral de São Jorge, local que 
adorava frequentar. Form ou-se em  1892, lecio
nou  em  escolas públicas da localidade e em  
Lviv, na  Escola para  M oças da  Sociedade Peda- Fonte da imagem: D omínio Público.

gógica U craniana. A lém  do m agistério, m otivou a fundação de salas e clubes de 
leitura (Prosvita) e coros. Seu talento  pedagógico logo floresceu e ficou conheci
da p o r ser enérgica com  os estudantes.

Participou  da fundação da C om unidade Fem inina de Bukovyna com o secre
tária, conheceu redatores de jornais que lhe ajudaram  com  idéias, editou a revista 
C ham ada; trabalhou  em  escolas nativas para  ucranianos, n a  Sociedade N acional 
de Proteção à Infância e Tutela da Juventude. Em  1912, in iciou o fundo “Para as 
necessidades da U crânia” que p restou  ajuda m aterial a Legião de Voluntários 
U cranianos, p rincipalm ente  depois do conflito. Nesse período  escreveu canções 
e poesias patrió ticas que retratavam  a vida dos fuzileiros e dem ais soldados uc ra 
nianos.

Em  1914, foi p resa pelas autoridades russas, ficando exilada 5 anos na  Sibé
ria. N o cárcere siberiano encontrou-se com  outros ucranianos e percebeu que ali 
todos tin h am  algo em  com um : o idiom a. A solidariedade entre todos os p risio 
neiros fez com  que K onstantyna fundasse um a escola ucran iana  denom inada de 
Ivan Kotliarevsky, ali m esm o.

C om o as autoridades russas não gostaram  da iniciativa dela, foi deportada  
para  a região de A ngara, onde logo percebeu outros em igrantes e exilados na 
m esm a situação que ela, m as nessa prisão, em  especial, m uitos de outras naciona
lidades. M ais u m a vez, ten tou  m an ter u m a escola prisional.

Em  1920, re to rnou  à Lviv e lecionou n a  Escola Taras Shevchenko. C om o 
form a de recuperar o tem po em  que esteve nas prisões russas, envolveu-se com  
m uitas atividades públicas, criando  m ovim entos cooperativos que auxiliavam  
financeiram ente educadores.

A inda em  Lviv, em  1934, conseguiu com  a ajuda de u m a equipe aplicar m ais 
de 500 testes psicotécnicos para  determ inar o grau  de concentração dos estudan
tes, o pensam ento  abstrato, a m em ória  visual e verbal, além  da capacidade de 
orientação espacial; áreas que tin h a  interesse pedagógico e que assim  fundam en
to u  que o sistem a de ensino da época precisava ser reform ulado.

Em  1941, lançou as sem entes da sociedade Serviço da M ulher da Ucrânia. 
D epois da Segunda G uerra M undial, ela trabalhou  na  Biblioteca C ientífica de 
Lviv da  A cadem ia de Ciências da  URSS. K onstantyna m orreu  em  m arço de 1947, 
em  Lviv, na  U crânia Soviética.

D uran te  sua vida, ela traduziu  obras de Pushkin  e Lerm ontov, criou  peças e 
h istórias pa ra  crianças que foram  lançadas em  coleções com o Pequenos Am igos 
(1899), escreveu artigos pedagógicos com o M ãe (1902); circulou com  habilidade 
entre assuntos infantis e do  m agistério, além  de seu nacionalism o evidente nos 
poem as que enaltecem  a cu ltura  ucraniana.

Em  2016, foi lançada um a obra dela para  crianças com o form a de relem brá-la. 
Em  Kalush, onde nasceu, há  um a ru a  com  seu nom e, um  m em orial e desde 2002 
os prêm ios docentes da cidade levam  seu nom e, com o form a de hom enageá-la.
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Coluna dos alunos do cuiso de Língua Ucraniana 
da UNICENTRO

t a l  1^0
Os alunos do curso de Língua Ucraniana, em  parceria entre 

o Núcleo de Estudos Eslavos da UNICENTRO  - NEES  
e a Representação Central Ucraniano-Brasileira - RCUB, 

estarão contribuindo com o Jornal Pracia ao longo do ano de 2022.
A o todo serão 12 textos, que são resultados de um  projeto desenvolvido no 
curso. Os alunos pesquisaram  a vida de pessoas que eles consideram serem  

inspiração para a comunidade ucraniana no Brasil.

Українці в Бразилії - Надихаючі Люди - Василь Терновський

Василь Терновський народився 18 квітня 1905 року в громаді Лінія 
Есперанса, у Прудентополісі - Парана. Ж ив у 
громаді Барра Боніта і помер 23 січня 1976 
року, природною смертю, у віці 71 року. Він 
одружився з Марією Ячук 10 листопада 1930 
року. У них було семеро законних дітей та 
одна прийомна дочка, яка вважається 
законною дочкою, оскільки взяли її в той же 
день, коли вона народилася, бо її мати 
померла після пологів.

Хрестячи своїх дітей, Василь намагався 
проявляти свою віру та релігійність. За 
переказами, Свята Софія (Мудрість) 
народила 3-ох дочок, яких назвала на честь 
Трьох Християнських Чеснот: Віри, Надії та 
Любові. Ця історія надихнула Васеля і так назвати своїх 4-ох дочок: Софія, Віра, 
Надія і Любов. Імена інших дітей також несуть біблійне натхнення: Теофанія і 
Теодосіо означають уявлення і дар Божий, відповідно. Лусія названа на честь 
Святої Люсії, а Ана Марія - на честь Святої Анни та Діви Марії. Він прагнув 
навчити їх відкривати в житті християнські чесноти, які несуть їхні імена.

Пан Василь був лідером громади Барра Боніта. На початку своєї кар’єри, він 
був кравцем, потім вирішив займатися комерційною діяльністю та відкрив 
магазин, який у нас називають «бодеґа». Пізніше, разом із своїм сином Теодосіом, 
мав лісопильний завод і торгував деревиною. Він жив чесно, йому дуже 
подобалося допомагати іншим. Він завжди в чомусь сприяв. Одним із найбільших 
прикладів його альтруїзму було пожертвування землі та співпраця у будівництві 
Української Церкви Христа Царя, яка знаходиться в громаді Барра Боніта, де він 
також був членом комітету. З початку, на цьому краї, була збудована невелика 
дерев’яна церква, а з часом бетонна і значно більша, яка донині є місцем молитви 
і відвідування.

Василь був активною людиною у своїй спільноті, завжди прагнучи збагатити 
українську культуру корисним способом і подаючи приклад своїм дітям, які і 
донині, з покоління в покоління, зберігають та підтримують українські традиції 
та культуру. На жаль, Я не познайомилася зі своїм дідом, але пишаюся всією 
наукою та спадщиною, яку він залишив не лише для членів сім’ї, але й для всієї 
української громади та громадян Прудентополіса. Я йому надзвичайно вдячна!

Маріеллі Даяне Шірло (внука)

Ucranianos no Brasil -  Pessoas Inspiradoras -  Basílio Ternoski

Basílio Ternoski nasceu em 18 de abril de 1905 em Linha Esperança, Prudentópolis- 
-PR. Viveu na comunidade de Barra Bonita e faleceu em 23 de janeiro de 1976, de morte 
natural, com 71 anos de idade. Casou-se com Maria Iaciuk no dia 10 de novembro de 
1930, com quem teve sete filhos legítimos e uma adotiva, também considerada como 
filha legítima, pois o adotaram no mesmo dia em que nasceu, após o falecimento da sua 
mãe por complicações no parto.

Ao batizar seus filhos, Basílio buscou demonstrar sua fé e sua religiosidade. De 
acordo com a história, Santa Sofia (Sabedoria) deu à luz três filhas, a quem deu o nome 
das três virtudes cristãs: Fé, Esperança e Amor. Inspirado nesta história, Basílio nomeou 
assim quatro de suas filhas: Sabedoria, Fé, Esperança e Amor. Em ucraniano: Sofia, Vira, 
Nadia e Lubina. Os nomes dos demais filhos também trazem conotação bíblica: Teofania 
e Teodósio significam representação e presente de Deus, respectivamente. Lúcia foi 
nomeada em honra à Santa Lúcia e Ana Maria com referência às Santas Ana e Maria. Ele 
procurou ensiná-los a descobrir na vida as virtudes cristãs que os seus nomes represen
tam. Seu Basílio foi um líder em Barra Bonita. No início da sua carreira foi alfaiate, 
depois resolveu negociar e abriu um  comércio ou, como aqui dizem, uma “bodega”. 
Além disso, junto ao seu filho Teodósio, teve uma serraria e comercializava madeiras. 
Viveu honestamente, gostava muito de ajudar ao próximo, sempre contribuindo de 
alguma forma. Um dos maiores exemplos de seu altruísmo foi a doação do terreno e a 
cooperação na construção da Igreja Ucraniana Cristo Rei de Barra Bonita, onde também 
atuou como membro da comissão. No início, foi construída uma pequena igreja de 
madeira, e anos depois uma outra maior e de alvenaria, que até os dias de hoje é um 
espaço de oração e de visitação.

No meu pensamento, meu avô foi um  homem atuante na comunidade, sempre 
buscando enriquecer a cultura ucraniana de forma prestativa e dando o exemplo aos seus 
filhos, que até os dias atuais, de geração em geração, preservam e mantêm toda a tradição 
e cultura ucraniana. Apesar de não ter chegado a conhecer o avô, tenho orgulho de todo 
ensinamento e legado que ele deixou, não só para os familiares, como também para toda 
a comunidade ucraniana e munícipes de Prudentópolis. Sou extremamente grata!

Marielly Daiane Schirlo (neta)

Щля бабусі, мами і дівчини
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

A C om unidade U craniana nos seus 130 anos em  terras brasileiras reserva 
u m a incalculável herança m aterial e im aterial. C ada descendente traz  em  sua 
m em ória, em  seus hábitos, costum es e linguagem  m uito  do que foi ensinado 
pelos ascendentes e até m esm o os que não  tiveram  grandes vínculos m ostram  
algum a referência que m arcou  a sua vida.

N o decorrer desta h istória  m uitos autores, para  eternizá-la nas entre linhas, 
registraram  im portan tes inform ações sobre a form ação da  com unidade, da 
cultura, da  religiosidade, do folclore, da culinária  e tan tos outros detalhes 
relevantes deste percurso.

Para m arcar esta im p o rtan 
te com em oração em  2021, foi 
publicado o livro “As U crânias 
do Brasil: 130 anos de cu ltura e 
trad ição  ucraniana” pela E dito
ra  M áquina de Escrever e au to 
ria  de três estudiosos, o jo rn a 
lista Diego A ntonelli, o vice- 
-presidente da Sociedade U cra
n iana  do  Brasil A ndreiv  C hom a 
e a professora de h istória  Talita 
Seniuk, a personalidade desta 
m atéria. N esta obra  registraram  
a tra jetória  pelo o lhar contem 
porâneo  e respeitando as m in ú 
cias desta riquíssim a história  
que foi relatada p o r im igrantes 
das 3 ondas m igratórias, com  
algum as im agens e docum en
tos; além  de u m  m aravilhoso 
glossário cultural ao final.

Talita, nasceu em  m aio de 
1986 em  Ponta Grossa, descen
dente de um a fam ília ucraniana, seus pais - Stefano Seniuk Filho e M aria M orski 
Seniuk - sua m ãe, natural de P rudentópolis e seu pai de Jardim  Alegre.

D esde m uito  cedo teve contato  com  a cu ltura  ucraniana, aprendendo  as 
prim eiras palavras tan to  no  id iom a ucran iano  quanto  no  português; saboreando 
os pratos típicos; participando  de festividades, frequentando a igreja ucraniana.

Relata que na  adolescência não valorizou m uito  a sua ascendência, m as 
buscou na  m esm a época a sua árvore genealógica, pesquisa esta que ainda  acon
tece.

Por causa disso, nos conta: - “Com o sem pre gostei de estudar sobre m eus 
antepassados, decidi, m esm o antes de en tra r n a  graduação em  H istória  de que 
m eu  trabalho  de conclusão de curso  seria sobre a im igração ucran iana  para  o 
Brasil, em  especial para  Prudentópolis. Tenho form ação em  Ciências Sociais e 
Filosofia tam bém .

Faz 3 anos que m oro  no  estado de M ato Grosso, onde leciono as disciplinas 
da m inha  form ação. Estranham ente, foi estando m ais longe das origens, que tive 
m ais tem po para  pesquisar sobre m eus antepassados e sobre a U crânia tam bém , 
sob u m  viés historiográfico.”

A tualm ente, Talita escreve para  o Jornal -  П раця  na  coluna C ultura  A tem 
poral, onde busca apresentar alguns representantes da  intelligentsia ucran iana de 
várias áreas de atuação e que viveram  entre os séculos XVIII e XX que de algum a 
m aneira  influenciaram  os im igrantes que p ara  cá vieram . Diz: “Apesar de ter um  
foco bem  histórico, ten to  escrever de u m a m aneira  m enos técnica, com  um a 
linguagem  acessível para  todos.”

Tam bém  colabora com  o Blog exílio-m igração política (e-m igracaopolitica.- 
com ). “M ensalm ente publico u m  artigo, tam bém  de u m a form a bem  com preen
sível, destacando os exilados ucranianos do período  soviético, que são m uitos. 
Vejo que este assunto é pouco  discutido aqui no  país e é essencial que saibam os 
quem  foram  as pessoas perseguidas pelo regim e que m ais russificou a Ucrânia.” 

Nos relata a sua percepção sobre a cultura: “Se com pararm os os estudos 
sobre nossa cu ltura  com  o de outras etnias, nós, descendentes de ucranianos 
precisam os nos ap rofundar m uito  no  assunto. Temos vários pesquisadores de 
renom e há  décadas, que dedicaram  suas vidas pela h istó ria  da U crânia e da 
im igração, m as ainda tem os m uito  o que pesquisar e descobrir. É essencial que 
façam os a m anutenção  de nossa cu ltu ra  em  todos os aspectos -  idiom a, a lim en
tação, vestim entas, festividades, religiosidade, artesanato  -  para  que ela se p e rp e 
tue através dos tem pos.

Percebo que as com em orações dos 130 anos da  im igração ucran iana desper
taram  n a  com unidade um  desejo ainda m aior de m an ter as tradições, com  isso 
tivem os várias festividades que m esm o com  a pandem ia, aconteceram  de algum a 
form a. E ainda, p o r  exemplo, a UN IC EN TR O  dedicou tan to  em  2020 quan to  em  
2021 através de sua plataform a de ensino a distância, o curso  de ucraniano; m axi-



Стор. 11 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го березня 2022 Б. року - Число 03 Pg. 11 - Prácia, Prudentópolis, 01 а 31 de março de 2022 - №  03

m izando seu alcance. Eu m esm a, fiz todas as edições pa ra  aperfeiçoar m eu  ucra- 
niano, que estava até então abandonado. São ações com o estas que m erecem  
aplausos pela nossa com unidade, a U niversidade valorizando a cu ltu ra  local e 
prom ovendo conhecim ento  gratuito.”

Pelos estudos destas im portan tes personalidades ucranianas, destaca: 
‘M inha estim a p o r Taras Shevchenko, que teve que com prar sua liberdade; 
tam bém  tenho  apreço m ais que especial p o r  Nicolai Gogol. Sei que ele é um a 
figura controversa no  sentido de que escrevia em  russo, apesar de sua fam ília ser 
ucraniana; m as já  li todas as obras traduzidas dele e acredito, assim  com o alguns 
críticos da  literatura  que ele não perde em  nada  pa ra  outros, com o Dostoievski.

Entre as personalidades fem ininas, O lga Basarab, m erece nosso respeito. Ela 
teve u m a vida bem  difícil e serviu ao exército, teve u m a coragem  inegável. M as 
vam os fazer justiça, toda  vez que pesquiso tan to  para  o Jornal quanto  pa ra  o Blog, 
só m e apaixono pelos sujeitos h istóricos da vez. Todos m erecem  ser lem brados. 
De algum a form a, a U crânia é hoje um  pouco do que todos eles queriam : Sobera
na.”

Sobre a U crânia atual, expressa sua insatisfação com  a questão da Rússia 
con tinuar suas invasões sobre u m  territó rio  que não é dela, e p o r  não  sofrer 
sanções. E diz: “Q uando  vejo algo positivo, sob qualquer aspecto, m e an im a 
com o se eu estivesse lá. Penso que a U crânia é um  país que jam ais descansa, é 
sem pre assom brada pelo fantasm a da  russificação.”

C om  o seu trabalho, Talita contribu i n a  m anutenção  da cu ltura  ucraniana, 
tan to  no  Jornal quan to  no  Blog, p rocu ra  trazer lem branças de m uitos que talvez 
já  foram  esquecidos. A  sua contribuição no  livro, foi um a form a de registrar 
com o foram  esses 130 anos dos D idos e Babas, e afirm a “só estam os onde esta
m os hoje, p o r  causa deles.”

“Sei que m eu  trabalho  é singelo, m as pretendo  con tinuar m inhas pesquisas 
em  relação a U crânia e a im igração. Espero con tribu ir com  a com unidade e 
p o d er ver a cu ltu ra  sendo preservada e valorizada. Q ue venham  os 140 anos da 
im igração ucraniana, os 150... repletos de m otivos pa ra  com em orar!”

A dedicação destes escritores assim  com o de tan tos outros que não hesita
ram  em  registrar inform ações únicas e fundam entais pa ra  alinhavar cada h isto 
ria, de cada im igrante, das suas fam ílias e com unidades com  a resiliência adm ira
da  pelos descendentes que levou a ascenção da sociedade em  que viveram .

O livro “U crânias do Brasil: 130 anos de cu ltura  e tradição ucraniana” é um a 
excelente oportun idade para  você conhecer u m  pouco m ais deste im portan te  
percurso  dos ucran ianos no  Brasil. Estão disponíveis no  M useu do M ilênio em  
Prudentópolis, no  site da  Editora M áquina de Escrever e no  site A m azon a versão 
digital.

Vivencie cada palavra e a saboreie com  a m em ória  gustativa das boas 
lem branças do  que rem ete às delícias ucranianas!

Por Julia Regina B ordun B ertoldi 
Fotos: arquivo pessoal da entrevistada
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Посмертні Згадки

t  Benjamin Pastuch

Em 09 de agosto de 1950 nascia Benjamin, na comunidade de 
Ponte Nova, Prudentópolis. Benjamin era filho de Alexandre Pastu
ch e Liduina Futra Pastuch, tendo como irmãos Nestor, Emilio,
Rafaela, José, Neoniüa, Natalia, Filomeno (in memoriam) e Eugênio.

Casou-se com Emilia Lubina no dia 26 de abril de 1975, viven
do juntos por 45 anos. Tiveram três filhos: Marlene, Simone e 
Jaime, dos quais tiveram sete netos Rafael e Gabriel (gêmeos) filhos 
de Marlene, Alexandre e Alessandra, filhos de Simone, Camilly,
Gabrielly e Emilly, filhas de Jaime.

Benjamin dedicou a sua vida desenvolvendo seus trabalhos na pequena agricultura, 
foi um  cristão muito atuante na sua comunidade, fez parte da comissão da igreja por 
vários anos, era membro assíduo do Apostolado de Oração, participou do Grupo de 
Oração Espírito Santo, Fonte de Água Viva. Sempre participava de Romarias Religiosas, 
entre elas Divino Pai Eterno, Aparecida, Madre Paulina, Nossa Senhora do Rocio, e 
outros. Era membro do Coral da Igreja Nossa Senhora de Hoshwiu, o qual fazia com 
muito amor e dedicação.

Era muito prestativo, sempre ajudava quem precisava, cuidou de sua família com 
muita dedicação e trabalho, foi exemplo de honestidade e persistência, do qual deixou 
um legado muito grande para os filhos e netos, sem falar do grande círculo de amizade 
que constituiu ao longo de sua trajetória aqui na terra.

Em outubro de 2019 descobriu um  tumor no intestino, passou por cirurgia e poste
riormente quimioterapia. Em dezembro de 2020 o tum or reapareceu onde iniciou nova
mente as sessões de quimioterapia, a qual seu organismo não respondeu vindo a dar 
metástase. Em abril de 2021 foi internado no Hospital São Vicente, em Guarapuava, 
onde passou por cirurgia, permanecendo lá por 20 dias. Retornou para casa em maio, 
permanecendo em seu leito recebendo os cuidados dos filhos. No dia 18 de junho foi 
internado no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Prudentópolis, onde no dia 20, às 
03:40 recebeu o chamado para o seu retorno para a Casa de Deus Nosso Pai.

Agradecemos às Irmãs e enfermeiras do Hospital Sagrado Coração de Jesus, São 
Vicente e Câncer Center de Guarapuava, pelos serviços prestados e consolo no momen
to difícil, e ao Pe. José e Pe. Valmor, pelas visitas realizadas, pela celebração da Panhêda, 
e pelas palavras de consolo e aos vizinhos, amigos e parentes que se fizeram presentes 
para prestarem a última homenagem.

Pai, nós perdemos apenas o seu contato físico, mas você ganhou a eternidade, você 
é um grande pai, no mais amplo sentido da palavra.

Que Deus lhe conceda a vida eterna.

t  Cecília Pastuchenco

Cecilia Pastuchenco, nasceu no dia 05 de agosto de 1949 na 
colônia Coronel Borban. Sua vida foi de muita luta, era de uma 
família simples humilde, que herdou de seus pais um um  exemplo 
de coragem e determinação.

Casou-se com Nestor Pastuchenco (in memoriam). Mudou-se 
para Linha Eduardo Chaves, teve uma vida de muita luta, aonde 
residiu até o fim de sua vida.

Tiveram 5 filhos: Genesio, Dionisio, Eleuterio, Nair e Maria, 3 
netas, 1 neto e 1 bisneta.

Trabalhou a vida toda na lavoura, teve uma vida bem ativa, 
gostava de fazer tudo com muito amor e carinho, um orgulho de Mãe Baba exemplo de 
mulher guerreira muito religiosa, ensinou nos seguir o caminho certo. Mostrou sempre 
que na dificuldade a solução é a oração que tudo se resolve e se encaminha na vida.

Adorava rezar o terço todos os dias. Uma pessoa que gostava muito de ajudar o 
próximo sendo de qualquer forma muito dedicada esforçada nunca dizia não a quem 
procurava por socorro. Sempre teve participação na igreja, nunca faltava nos grupos de 
apostolado missas novenas, sempre demonstrando fé devoção com muito fervor dedica
ção e carinho. Mãe Baba, carinhosa amorosa que amava seus filhos netos noras, agrada
va de melhor forma possível para não decepcionar ninguém. Era acolhedora com todos 
os que visitavam ela, com muita alegria e prazer de receber na sua casa, sempre com 
muita recepção.

A 4 meses atrás teve um  AVC então iniciou a sua luta passou por um processo e 
varias etapas, sempre lutando em silêncio sem reclamar. Os médicos e enfermeiros 
comentando sempre uma paciente muito serena com olhar semblante transmitindo 
gratidão a todos. Dia 16 de janeiro de 2022 teve o descanso eterno. Foi a busca de recom
pensa eterna no céu aos 72 anos de idade de vida. Foi um exemplo de Mãe Baba mulher 
e para todos que a conheceram. Agradecemos a Deus pela vida preciosa, que proporcio
nou a nossa Mãe. a qual soube nos educar na vida cristã.

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS: As Irmãs São José, que sempre nos proporcio
naram um  carinho especial de grande exemplo de oração o qual ela sempre falava com 
grande orgulho e respeito. Para o Padre Roberto pela panaheda de corpo presente homí
lia tão bem conduzida, dirigidas palavras de conforto nessa hora de tanta dor. E a todos 
que compareceram parentes e amigos que auxiliaram rezaram cantaram tão bonito do 
jeito que ela gostava de canto "Kolhade".

CECILIA: Que seu exemplo sirva de lição para darmos mais valor ao que nos foi 
ensinado e deve ser vivido com Sabedoria.

SAUDADES ETERNAS. FAMÍLIA PASTUCHENCO.

A família Pastuch

*
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

Пише Юзьо Шило
Д орогі аміґи!

ДВОЛИЧНІСТЬ СУПРОТИ БОГА

При тайні хрещення кож не дитя одержує три богословські чесноти: віру, 
надію і лю бов, щоб ними могти зростати в своєму ж итті й завсіди бути в 
сполуці зі своїм Творцем. Ту вимогу ставить П ерш а Заповідь Б ож а, і 
вимагає від кож ного християнина внутріш ньої й зовнішньої пошани до Б ога, 
до його ім ’я.

Б ог на Синай-горі сказав до М ойсея: «Я -  Господь, Б ог твій, щ о вивів 
тебе з землі Єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів 
крім  мене» (Вихід 2 0 ,2 -3 ).

У  цій першій заповіді Б о г  звертається до усіх людей, щоб Й ого 
вшанувати й Й ому єдиному покланятися, бо Богом  ми створені на те , щоб 
його лю бити ш анувати, прославляти й почитати. Н аказує усім  щоб не 
ш укали собі інших божків. «Не робитимеш  собі ніякого кумира-бож ка, ані 
подоби того, щ о вгорі, на небі, ні того, щ о внизу, на землі, ні нічого, що попід 
землею , в водах (Вихід 20,4). Б ог забороняє будь-яке ідолопоклонство, 
тобто, шанування фальш ивого Бога.

Ц ю  заповідь також  має на увазі Ісус Х ристос, коли сказав до диявола, 
який його спокушав: «Геть, сатано! Написано бо: Господу, Б огу  твоєму, 
поклонишся і йому єдиному будеш служити» (М ат. 4,10).

Пертттий спротив проти Б ога  постав на небі: Архангел М ихаїл і ангели 
його вою вали проти дракона і дракон (Лю цифер) воював та  й ангели його, та  
не перемогли, ані місця не знайш лося їхнього більш е на небі (Одкр. 12,7-8). 
Л ю цифер говорив у своїм серці: - Н а небо зійду, над Бож им и зорями мій 
престол поставлю й  возсяду на горі зборів, на краю  півночі. Зійду на верш ок 
хмар, зроблю сь, як  Всевишній (Ісая 14,13-14).

Л ю циф ер, один з блискучих ангелів, через свою гордість звів одну третю  
частину ангелів, які стали дияволами й пішли на вічне прокляття. У  цій 
першій Заповіді Б ож ій , Б ог наказує, щоб ми його шанували, почитали, як  
нашого Творця, і забороняє будь-яке ідолопоклонство та  вшанування 
фальш ивого Бога. «Небеса оповідають славу Б о ж у , славу і діло рук  його 
проголош ує твердь небесна» (Пс. 19,2).

М и повністю залеж имо від Б ога  нашого Творця, “бо коли ми ж ивемо, 
для Господа живемо; коли вмираємо для Господа вмираємо” (Рим. 14,8). М и 
є власністю  Б ога. Від Нього посідаємо тіло, силу наш ої душі, наше 
існування. Він врятував нас від вічної смерті. Тому ми, як  Й ого діти, маємо 
возвеличувати Б ога  протягом цілого нашого ж иття, визнавати Й ого 
Володарем всесвіту і виявляти повну залеж ність від Нього.

Внутрішньо маємо вшановувати Б ога  трьома чеснотами: вірою , надією і 
лю бов’ю . Ч ерез віру визнаємо Б ога, як  найвищу Правду. К оли надіємося на 
всемогутнього і найкращ ого Б ога  -  визнаємо Й ого як  джерело усіх благ. 
Якщ о любимо Б ога , і лише Й ого баж аєм о, признаємо його за  нашу найвищу 
мету й  спадщину. К оли ті три чесноти існуватимуть в нас внутріш ньо, то тим 
самим проявлятимуться і на зовні, як  вираження віри, надії та  любові.

Християнин, коли не скріплю є віри в Б ога , тим самим підпадає на зовні й 
внутрішньо в надії і лю бові до свого Творця. Вшанування Б ога  випливає з 
віри, отж е, яка віра в людини, така й ї ї  пошана до Бога. Знову, коли втрачає 
потребу ш анувати своє найвище добро, що ним є Б ог, вона тоді мимоволі 
буде віддавати Б ож у  пошану якомусь створінню , напр. різним тваринам, 
ідолам, яким приписує надзвичайні сили. Такий християнин слабкої віри 
попадає в ідолопоклонство. А  хто поринає в ідолопоклонство, той накликає 
на себе прокляття Бога. «П роклят чоловік, щ о робить якусь подобу, чи 
тесану, чи литу, гидоту перед Господом, діло рук  майстра, і ставить її у 
скритому місці! І ввесь народ у відповідь скаже: Амінь!» (Втор. 27,15). У  
книзі Виходу знаходимо осуд Б ож ий  проти тих ідолопоклонників, який 
відіб’ється на будучих поколіннях. «Не падатимеш перед ними ниць і не 
служитимеш  їм, бо я  Господь Б ог твій , Б ог ревнивий, щ о караю  беззаконня 
батьків на дітях до третього й четвертого покоління тих, хто ненавидять 
мене, і творю  милосердя до тисячного покоління тим, хто лю блять мене і 
береж уть заповіді мої» (Вихід 20. 5-6).

В сучасному світі зауваж уємо, що світ так  сильно впливає на маси 
народу і їх  поневолює своїм матеріалізмом і надмірним уживанням речей, і 
тим доводить до вигоди і ослаблення віри, і наклоню є до ідолопоклонства. 
«Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих не робіть 
собі» (Вихід 2 0 ,2 3 ).

У  християнина слабкої віри зовнішні речі не одержую ть Б ож о ї сили й 
шани. Наприклад, вірити в чари, астрологію , фальш иві пророцтва, магічні 
прояви, відгадування майбутнього на основі чисел, ворожіння на лівій руці, 
вірити в сни, ворож битство, спіритизм, викликування духів та  багато 
подібного, і це все веде до ідолопоклонства, почитання ідолів.

Така дволичність серед багатьох християн дуж е розповсю джена нині. 
К оли наступить тривога, то християнин звертається до Б ога, а коли чується 
в доброті, тоді схиляється до ідолопоклонства. Наприклад, молодята, які 
баж аю ть заклю чити подруже ж иття, стараю ться, щоб це не було в місяці 
серпні, бо вірять, щ о той місять приносить нещ астя. Такі й інітті забобони 
існую ть серед багатьох наших сучасних людей. Де віра ослабне в правдивого 
Б ога, там  диявол і світ засновую ть своє царство ідолопоклонства.

Нині дещо майс cépio. Де виз инь квандо людина п и т е м ож е й дурниці, бо 
сеґідаминти ф алта  асунто собре койзас cépiac, а асунто собре койзас бобас 
нон ф алта, є  атб демайс. Нині собре о сблебре амор так  бадаладо на 
телевізом, на радіо, нос кантос і всюди. Є багато що вогорити про амор. Нині 
буду вогорити собре амор до ґовирно супроти народу. Собре амор 
вогориться аж  демайс, так, щ о навіть людина не хоче слухати коли дивиться 
як  той амор практикується инь муйтос казос, а прінсіпалминти но ґовирно. 
Дам ум езимпло: нон ф айз муйтос діяс в Сан П ауло телевізом показувала як  
тисячі деземпреґадос, побрес, деякі дескалсос, було зимно а багатьох були 
л и т е в кам ізеті, від півночі стояли на ф іла пра консеґір роботу, а но мизмо 
дія там  в Бразіл іі депутадос голосували ауминто до сиу саларіо пра трінта і 
ойто міл реайс, ф ора всіх інших бенеф ісіос, так  щ о кож ний депутадо в 
Б разіл її кош тує синь міл реайс пор миз, а на р ік  більше н іж  один мільом ди 
реайс, в тому часі коли нарід днями й ночами вистою є на ф іл а  пра консеґір 
якийсь емприґо щ об дати їсти  пра фамілія. Іссо сіґн іф іка амор дос депутадос 
і де тодо ґовирно пило сиу керідо е амадо пово....

Чуємо ате демайс про амор в піснях, амор в новелах, амор акі, амор алі, 
амор ш , амор всюди, де треба й де не треба. Амор де бока пра ф ора, а так 
часто правдивого амор не видно на віда. Який то амор видерати від голодного 
ултімо педасо де пом пра ном сабир щ о з тими вкрадженими мільонами 
робити, бо так  багато накопичуют, щ о навіть сіневлізут в писок щоб 
сізадавити ними.

Н а телевізоні ном сий чи нині ще є , пареси ж и  нині вж е нема, але була 
проґрама “К и  Б разіл  ки  иу керо” , де люди де тодос естадос вогорат ж и  ном 
керинь ум Б разіл  корупто, вогорат собре ладроейрас синь ф інь, за те , що 
бідних караю т за  дрібницю а багачам ніц не роблят, люди на тій  проґрамі 
вогорат собре іссо ж и  но ґовирно забагато ваґабундів, які тільки накопичуют 
грош і і диспойс не знаю т щ о з ними робити, а но мизмо тимпо мільйони 
бідаків мерзнут, голодуют, марнію т, плачут..., а о піор ж и  коли прийдут 
елейсони, то вони вотую т на тих ваґабундів і дармоїдів. Репортер коли 
слухав нещодавно ті нарікання бідаків які казали ж и  треба справедливосте 
но Б разіл , сказав таке: Восийс побрес мож ете самі змінити ту  сітуасом. Еста 
нас восас маос пра мельорар тода еса бадерна. О т коли будут елейсони не 
давайте вотос пра комуністас, не голосуйте на тих ж и  накрали мільйони і їх 
Супримо Трібунал лібероу і вони нині ліврес та  де ново хочут томар конта до 
ґовирно. П ра мострар ки о Б разіл  ном é исси ки нойс киримо, як  би всі так 
зробили, то була би найліпша револусом яка допомогла би показати ки но 
Б разіл  ном тинь амор пило пово, а є  амор пило дінєйро роубадо і ки  о Б разіл  
кастіґа  о побре за  якусь дурницю, а протеж е багачів і політиків ладронів за 
величезні крімес.

Люди добрі, у  наших руках є солусом на всю ту бадерну но паїз. 
Вотуйте на тих ж и  хочут о бинь про Б разіл , бо ґовирно мусить щ ось 
йнакшого думати й десідір мельорар а сітуасом. То була би найсильніш а 
револусом до пово, синь ґр ітос, синь бріґас, синь ф оґо , синь еспада, а 
сімплезминте ном вотар нос петістас які крали і далі хочут красти наші 
гроші.

Я  бідний Ю зьо, ном тиньо ф орса пра конвідар тодос пра іссо, але пило 
минос ти, ж и  читаєш , можеш  сідолучити до тих багатьох які вж е нині 
десідідос узар бинь о сиу вото. То була би віторія до пово, а йнакше то буде 
вічна віторія ладронів.

Ваш  Ю зьо Ш ило

MANSÃO DO CORAÇÃO

Já m eu  pai dizia, prefiro m eu  rancho cheio de gente, do  que m o ra r em  um a 
m ansão vazia.

M inha casa é simples, vivo bem  com  a m in h a  fam ília, tenho  o que preciso, 
estou de bem  com  a vida e é só alegria.

A  felicidade m ora  comigo, e isso não  abro m ão, estou rodeado de amigos, a 
v ida é m uito  boa  m eu  irm ão.

O lho pro  alto e peço proteção, que o Pai lá de cim a conserve assim  m eu  cora
ção.

Tenho pouco  dinheiro, m as con torno  a situação, peço a Deus que m e dê 
sabedoria e paz no  coração.

A felicidade m ora  comigo, e isso não  abro m ão, estou rodeado de amigos, a 
v ida é m uito  boa  m eu  irm ão.

Tenho pouco  dinheiro, m as con torno  a situação, peço a Deus que m e dê 
sabedoria e paz no  coração.


