
Рєдлкційнє
"Співайте Господеві нову пісню! Бо Господь 

великий і достойний слави”
"Співайте Господеві нову пісню, співайте Господев вся земле! Бо 

Господь великий і вельми достойний слави" (Пс 96,1.4)

Святий Августин, говорячи про ту  нову пісню  на славу Творця, 
каже, що це пісня тих, що відкуплені Христом . Це пісня не слів і 
м узики, але це пісня ж иття. Це найкращ а пісня, що лю дина може 
співати Господеві, яка не леж ить в словах і в музиці але проявляється 
в ж итті.

Гідне ж иття християнина це прослава Бога, а негідне - це зневага 
Божого імени.

На кож ном у християнинові спочиває слава Божа, яку Він об'явив 
через Ісуса Христа як скарб призначений для цілого лю дства. 
Християнин не є відповідальний лиш е за себе, за своє ім'я, яке 
повинно бути пош ановане, але відповідальний також  за ім'я Ісуса



Рєдлкційнє

Христа та Його Церкви, ім 'я славне яке прикраш ує кожного 
християнина. Гідне й добре ж иття християнина висвітлю є Божу красу 
й славу. А  негідне ж иття плям ить цю славу яку на нього Бог поклав.

Церква часто говорить через своїх учителів, що причина браку 
віри й пошани до Бож их справ м іж  лю дьм и, це негативне свідчення 
християн, яким  Бог поручив велику м ісію  Його славити, тобто, співати 
нову пісню в його честь.

Каже Папа Іван Павло II; "Душа яка себе підносить, п ідносить до 
Бога цілий світ. А  душ а яка себе понижає, понижає цілий світ".

Всі християни, а головно члени Апостольства М олитви, повинні 
подумати про велику відповідальність, що їм  Бог поручив й заспівати 
Богові своїм  ж иттям  найкращ у пісню  слави.

Звук і слова пісні входять до вух слухачів й їх  веселят. А  нова пісня 
ж иття на славу Бога, ї ї  інші бачать як приклад до наслідування й собі 
співати нову пісню слави Бога.

О. Тарсикій 3.
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ЄЛИчжілІ
“Cantai аа Senhor Deus um cama nave, parque 

Ele faz prodígios!
"Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua 

mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória" (Salmo 97,1)

Santo Agostinho fala frequentem ente de cantar os louvores do 
Senhor Deus, cantar um canto novo, o canto do cristão redim ido por 
Cristo. Um canto que não consiste em palavras e vozes mas num a vida 
nova. O m ais belo canto que alguém  possa cantar em louvor a Deus é o 
canto da própria vida.

A  vida do cristão é um louvor a Deus, enquanto uma vida má é deson
ra a Deus.

Sobre todo cristão pousa a glóra de Deus que se revelou por Jesus 
Cristo com o tesouro destinado a toda a hum anidade. O cristão não é 
responsável apenas por si, por seu nom e que deve ser honrado, m as é 
responsável pelo nom e de Deus, de Jesus Cristo e o de sua Santa Igreja. 
Quem  anda pelos cam inhos de Deus, proclam a a glória do nom e de Deus. 
E desonra o Santo nom e de Deus quem  anda por m aus cam inhos.
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ЄЛНхжілІ

P O R Q U E  D ELE E P O R  ELE

E PARA ELE
S Ã O  T O D A S  A S  C O IS A S

A  causa do ateísm o e indiferença para com as coisas de Deus entre os 
hom ens, é um contra-testem unho das pessoas a quem  Deus confiou a 
nobre tarefa de O honrar, isto é, de cantar um canto novo em louvor ao 
Senhor.

Diz o santo Papa João Paulo II: "Um a alm a que se eleva, eleva o 
m undo inteiro. E uma alm a que se rebaixa, rebaixa o m undo inteiro"(do- 
cum ento: Reconciliação e Penitência n. 16).

Possam  todos os cristãos, e especialm ente os m em bros do Apostola- 
do da Oração, conscientizar-se da grande responsabilidade que lhes foi 
confiada e façam  da sua vida o m ais belo canto de louvor, que leve a todos 
a honrar Deus com igual louvor".

O som  de um canto é ouvido pelo ouvinte que se deleita com a 
m úsica e com as palavras. O novo canto da vida em louvor ao Senhor é 
visto com o exem plo para uma vida em louvor ao Senhor.
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ш о  л м т & н б  -

За наших братів, які відпали від віри, щоб вони 
через нашу молитву й євангельське свідоцтво, знову 
віднайшли милосердну близькість Господа, й красу 
християнського життя у Христовій Церкві.

Що таке віра? Св. Апостол Павло, в своєм у посланні до Євреїв, 

виразно скаж е що: "Віра є запорукою  того, чого сподіваєм ося, - доказ 

речей невидим их" (Євр. 11,1). Катехизм  Церкви навчає що: "Віра - це 

дар Божий, влита Ним надприродна чеснота" (153). Таким чином , 

віра повинна розглядатися як подарунок, який Бог дав кож ном у з нас, 

через неї ми м ож ем о перем огти спокуси і подолати всі переш коди в 

наш ом у ж итті. Віра є гарантією , щоб ми змогли досягти вічного 

спасіння - "хто увірує той буде спасенний", сказав Господь (М к 16,16). 

Сам е том у диявол зм агає всіляко відібрати її з ж иття християнина.

Скільки роз'єднаних сім ей, корупції, р ізних хвороб, раптових 

см ертей! Ці питання призводять людей до сум ніву про існування 

Бога, і осунути з ж иття свою  віру, ось тут ворожі пастки! Ми завж ди 

повинні бути пильним и і допом агати тим , хто переходить через 

кризи в вірі, том у що лю бов Бога Отця не покидає своїх улю блених. 

Ми повинні зрозум іти, що ніяким чином , Бог буде поруш увати 

природні закони і віднімати свободу своїх д ітей. Д аєм о приклад: 

якщ о чоловік покидає свою  родину і не приділяє більш е уваги до 

своїх д ітей і до родини, він сам повиннен покаятися і прийняти 

ріш ення, щоб повернутися до своєї сім 'ї. Це не є Бог що спричинив 

це, то є лю дська свобода. Тому, коли ми бачим о когось, сусіда, друга, 

родича, який нарікає на Бога, м усим о нашим поведенням , а і 

особливо наш ою  вірую дати зрозум іти, що Бог лю бить і д ає все 

потрібне кожному. Віра стає зрілою , коли лю дина усвідом лю є, що Бог 

не обов'язаний робити те, що ми хочем о, і на той час, коли ми

Нлмірєння г;л Євднгелі^лцію
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Ндмірення г;д Свднгєлі̂ дцію
шо лт гш б - 2017

хочем о. Що нам д ійсно потрібно - це Його лю бов і доброта. Ш ановні 

члени Апостольства молитви, звернім о увагу, щоб не плутати віру з 

ж иттєвим и ф ілософ іям и, з психологією , або науковим и 

дослідж енням и. Знайм о, що віра не є переш кодою  розуму, а засіб 

щоб його удосконалити. Віра є вільною  і чесною  відповіддю  лю дини 

д ан о ї Богові. Папа Ф ранциск підтвердж ує що: "Християнин, який не 
приймає участі в житті Церкви, не є зацікавленний в дозріванні 
своєї віри, проходить ризик згубитися, тому що, не бере з щирістю 
і з любов'ю те що від Бога отримав. Гірше ніж атеїст, сам себе 
засудить, бо слухає Божі Слова, але не приймає їх до свого серця".

М олім ося в цьом у місяці, щоб ми не втратили наш ої віри, але 

щоб змогли ії підтрим увати. М олім ося за тих, що відкинули віру і 

проходять м ом енти кризи. Ми м ож ем о їм  допом агати нашим 

свідченням  м олитви і ж иття, даю чи нагоди, щоб вони змогли знову 

відкрити для себе справж ні обійми Отця, Який лю бить кож ну людину. 

Ц ієї ласки просім о через заступництво Діви М арії, що була 

найкращ им  прикладом  ж ивої віри і см ирення в історії спасіння. 

Нехай так  буде! Амінь!

Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Ih+enÇÃO рЄІА Cw igeli^AÇÃO
pa/uo JwOfvo - 2017

Pelos nossos irmãos que se afastaram da fé, para que, 
através da nossa oração e do nosso testemunho evangéli
co, possam redescobrir a proximidade do Senhor miseri
cordioso e a beleza da vida cristã na Igreja.

O que é a fé? Paulo, em sua epístola aos Hebreus deixa claro que: "A 
fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a dem onstração de realidades 
que não se vêem " (Hb 11,1). O Catecism o da Igreja ensina que: "A fé é 
uma graça, um dom  de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele" 
(153). Portanto, a fé deve ser considerada um presente que Deus conce
deu a cada um de nós, por m eio dela é que podem os vencer as tentações 
e superar todos os obstáculos de nossa vida. A  fé é uma garantia que 
tem os para poder alcançar a salvação eterna, "aquele que crer será 
salvo", disse Jesus (M c 16,16), e é exatam ente por isso que o inim igo 
tenta de todas as form as para tirá-la da vida do cristão. Q uantas fam ílias 
desunidas, quanta corrupção, doenças, m ortes repentinas. Essas ques
tões levam  as vezes as pessoas a questionarem  sobre a existência de 
Deus, e colocarem  de lado a sua fé, aqui estão algum as arm adilhas do 
inim igo! Devem os sem pre estar vigilantes, e a judar aqueles que passam  
por crises na fé, pois o am or do Pai não abandona os seus am ados. Deve
m os entender que Deus de m aneira algum a violará as leis hum anas e 
tirará a liberdade de seus filhos. C item os aqui um exem plo: se o m arido 
abandona a casa e os filhos, e não dá atenção m ais a fam ília, é preciso que 
ele se arrependa e tom e a decisão de vo ltar para os seus, não é Deus que 
predestinou este acontecim ento. Por isso, quando vem os alguém , algum  
vizinho, am igo, parente, revoltado com Deus façam os perceber através 
de nossos gestos, especialm ente com nossa fé, que Deus am a e consola 
os que a Ele voltam . A  fé se torna m adura quando se percebe que Deus 
não é obrigado a fazer o que querem os, e na hora em que querem os. O 
que realm ente precisam os sentir é o seu am or e bondade. Estim ados 
m em bros do Apostolado da Oração, tom em os cuidado para não confun-
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Intenção реїд Cw igeliÇAÇÂO
ра/ьсо jwOfw - 2017

dirm os fé com filosofias de vida, com psicologia, com pesquisas científi
cas. Claro que a fé não é obstáculo para a razão, porém  um m eio de aper- 
feiçoa-la. Fé é uma resposta livre e honesta do hom em  dada a Deus, 
porém , afirm a o Papa Francisco: "O cristão, que não participa da vida da 
Igreja, que não se interessa por amadurecer sua fé  corre o imenso risco de 
perder-se, porque não abraça com sinceridade e amor aquilo que rece
beu. Pior do que o ateu (que não acredita em Deus), ele se condenará por 
escutar a palavra de Deus e não acolhê-la em seu coração".

Neste mês rezem os para que não percam os a nossa fé, m as sim que 
possam os crescer nela, sustentá-la; rezem os por aqueles que abandona
ram a fé e passam  por m om entos de crise, ajudem os com  nosso testem u
nho de oração e de vida a fazer com que redescubram  o verdadeiro 
abraço do Pai que am a a cada um, contando tam bém  com  a intercessão 
da Virgem  M aria que foi o m aior exem plo de vida de fé e hum ildade na 
história da salvação. Assim  seja! Am ém !

Diác. Estefano W onsik, OSBM
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Апосгольсгво Молитви
Молитва й апостолят

В різні способи християни м ож уть нести у  світ 
Боже Слово, стати апостолам и Його Євангелії.
Один із ти х способів апостоляту це молитва, яка 
м ає велику силу перед Богом. Генрі Лакордер 
сказав: "М олитва це всем огутнє д іло, яке кладе 
сили небесні до розпорядим ости людей". А  С.
Паттон (генерал ам ериканських військ): "Ті, що 
м оляться роблять багато більш е добра для світу ніж ті які воюють; 
коли у  світі все йде зі злого до гірш ого, це том у бо є багато більш е 
воєн ніж молитви".

М олитва це велика духовна сила. Згідно зі Святим  Письм ом , сила 
молитви це сила сам ого Бога, який слухає і д ає відповідь. Всемогутній 
Бог може зробити все чого нам потрібно. Д ля Нього нема нічого 
нем ож ливого (Лк 1,37). Господь запрош ує лю дей, щоб вдавалися до 
Нього в молитві й вказує, щоб та молитва була витривала й постійна 
(Лк 18,1); з почуванням и вдячності (Філ 6,4); з вірою (Яків 1,5), згідна 
з волею Божою (М т 6,10), мати на меті Божу славу (Йо 4, 13-14), 
м усить виходити зі щ ирого серця (Яів 5,16).

Бог дає належ ну відповідь на прохання лю дей: "У моїй скруті до 
Господа візвав я, волав до Бога мого, і Він почув мій голос і моє 
благання д ійш ло до Його вух" (Пс 18,7-8).

Сила молитви не походить від нас -  не залеж ить від наш их слів, 
церем оній, постави тіла перед Богом, а залеж ить від сам ого Бога, що 
слухає, а не від того хто просить. Відповідь Божа на наші м олитви 
завсіди буде така яка нам найкращ а. Бог нам дає найбільш  корисну 
для нас відповідь на наші прохання.

Апостольство М олитви послуговується цим середником , щоб 
ширити Боже царство у  світі. Не всі м аю ть нагоду й здібність 
апостолувати словом  або д ілам и, але всі м ож уть виконувати 
апостолят м олитвою . Всі члени АМ  повинні бути свідом і, що вони 
своїм и м олитвам и і ж ертвам и виконую ть важливий апостолят в 
Христовій Церкві й стаю ть апостолам и коли ж ертвую ть сво ї м олитви 
й ж ертви в щоденій молитві пож ертвування

О. Т. Залуцький
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Лпосгольсгво Молитви
Apostolado -  Oração

О apostolado pode ser praticado de diversas 
m aneiras, entre as quais está a oração. Henry 
Lacordaire disse: "A oração é o ato onipotente que 
coloca as forças do céu à d isposição dos hom ens." E 
George S. Patton (general do exército dos EUA 
durante a Segunda Guerra M undial): "Aqueles que 
rezam fazem  m ais pelo m undo que aqueles que lutam; e se o m undo vai 
de mal a pior, é porque existem  m ais batalhas do que orações."

A  oração possui grande poder diante de Deus, porque o poder da 
oração é o poder de Deus, o qual escuta e responde às orações.

Deus é onipotente a quem  nada é im possível (Lc 1,37). Ele nos convi
da para se dirigir a Ele com orações que devem  ser persistentes (Lc 18,1); 
em ação de graças (Fil 4,6); com fé (Tiago 1,5), de acordo com  a vontade 
de Deus (M t 6,10), para a glória de Deus (Jo 14,13-14) e com um coração 
correto (Tiago 5,16).

O Senhor ouve as nossas orações: "Na m inha angústia, invoquei o 
SEN HO R, gritei por socorro ao meu Deus. Ele ouviu a m inha voz, e o meu 
clam or lhe penetrou os ouvidos" (SI 18,6).

O poder da oração não vem  de nós mas de quem  escuta a nossa 
oração e a ela responde. A  oração nos coloca em contato com o Deus 
todo-poderoso de quem  podem os esperar grandes resultados. Deus vai 
nos responder de acordo com a Sua vontade e no m om ento que Ele ju lgar 
correto.

O Apostolado da Oração serve-se, em prim eiro lugar, deste m eio para 
divulgar no m undo o reino de Deus. Nem todos podem  fazer apostolado 
com  palavra ou com obras beneficentes, m as todos podem  rezar: crianças 
e adultos, doentes, encarcerados, inválidos, todos podem  rezar com pala
vras e pensam entos e tam bém  oferecer seus sofrim entos com o oração.

Os m em bros do Apostolado da Oração são apóstolos quando ofere
cem  suas orações, sofrim entos e alegrias na oração de oferecim ento de 
cada dia.

Pe. Tarcísio
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CoUgRCgÀÇÃO М дкілил
"Valor da Oração..."

Com ecem os com uma historinha ou 
parábola. Um sacerdote visitava frequen
tem ente um enferm o em sua casa. E 
sem pre observava com estranheza a 
presença de uma cadeira vazia à cabecei
ra do enferm o. Um dia perguntou-lhe:

- «Para quê uma cadeira vazia junto 
da cam a?»

- «N ão está vazia», respondeu o enferm o. « Coloquei Jesus nessa 
cadeira e estava a falar com  Ele quando você chegou... Durante m uitos 
anos, era-m e m uito difícil fazer oração, até que um am igo me explicou 
que rezar é fa lar com  Jesus. A o m esm o tem po, aconselhou-m e a colocar 
uma cadeira vazia junto de m im, que im aginasse Jesus sentado nela e 
procurasse falar com Ele, escutar o que Ele me respondia. Daí em diante, 
não tive d ificu ldades em rezar.»

A lguns dias m ais tarde, veio a filha do doente à casa paroquial para 
inform ar o sacerdote de que seu pai tinha falecido. Disse:

- «Deixei-o só um par de horas. Parecia tão cheio de paz! Q uando 
voltei de novo ao quarto, encontrei-o m orto. M as notei algo de errado: a 
sua cabeça não repousava sobre a alm ofada da cam a, m as num a cadeira 
colocada ao pé da cam a.

Deparamo-nos com uma sociedade em que o valor da oração está em crise.
Poderem os m esm o dizer que a nossa relação com Deus está em crise, 

pelo fato de não orarm os ao nosso Paizinho...
Os jovens são facilm ente influenciáveis por aquilo que os rodeia. 

Assim , havendo uma sociedade que despreza o valor da Oração, os 
jovens, m ais tarde ou m ais cedo, tam bém  irão dizer o m esm o.

Poderiam os dizer que a oração é com o com er uma sopa... Sabem os 
que a "sopa" faz-nos bem. No entanto, não gostam os de a comer...

M uitas vezes ouvim os dizer dos nossos jovens que a oração é um 
conjunto de fórm ulas e que por isso é uma "seca"...
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CongRegÀÇÃO М лкілил
M as não é verdade! Vejam os o caso de Taizé em que os jovens fazem  

orações de uma form a espontânea e bela...
Jovem  não apenas estuda, diverte-se, m as existem  m ilhares de 

jovens no m undo que se dedicam  à oração. Um belo exem plo é o que 
acontece em Taizé.

A título de informação - O que é Tazé?
Taizé e uma Com unidade ecum ênica 

cristã francesa de Taizé. Fundada em 
1940 pelo Irm ão Roger é dedicada à 
experiência da espiritualidade pela 
reconciliação. A  com unidade é constitu í
da por grande num ero de pessoas de 
várias nacionalidades, representando 
ram os Protestantes e Católicos da 
Cristandade em busca do dialogo e da com unhão. A  experiência da com u
nidade está focada na oração contem plativa, o entoar cânticos m editati
vos sim ples repetidas vezes e a m editação cristã da Palavra de Deus.

Taizé é um espaço de liberdade. Aos que participam  nos encontros é 
apenas pedido que se enquadrem  num  program a pontuado por três 
orações diárias, intercalado com m om entos de reflexão e de partilharem  
grupos, com postos por pessoas de várias nacionalidades.

A  com unidade não aceita donativos, vive apenas do seu trabalho. Aos 
participantes nos encontros é pedida uma participação nas despesas de 
acolhim ento, tendo em conta o nível de vida do respectivo país.

Fiquem os com esse desafio de trazer um pouco de Oração a cada um 
dos nossos grupos de jovens...para o nosso grupo de am igos...para o 
nosso trabalho...para a nossa fam ília...para nós próprios... Não vam os 
esquecer de rezar, pelo m enos brevem ente em casa, antes de dormir, de 
m anhã, antes das refeições... antes de uma viagem  ou de qualquer ativi
dade im portante.

Não tenham  m edo de orar!!
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1. Tema: No batismo, Jesus nos dá nova vida

Dinâmica para ambientação: Mesa ornamentada com toalha com símbolos 
do batismo: cruz, óleo, vela, toalha branca e Bíblia.

CRUZ: É a identidade do Cristão. Traçada no peito e na testa significa que o 
batizando, pelo batismo, participa da morte libertadora de Jesus Cristo. Lembra 
a graça da redenção que Cristo nos proporcionou na Cruz.

O ÓLEO: Assim como o óleo penetra na pele da criança, Cristo penetra na 
vida da pessoa, em especial no seu coração (a unção é feita no peito), fortale
cendo o ungido na luta contra o mal.

A VELA: acesa significa que Cristo iluminou o batizado, que deverá ser "luz 
do mundo". Simboliza a presença do Espírito na vida do batizando e a fé em 
Jesus ressuscitado. Acende-se uma nova luz, luz da graça, da fé, que deve ser 
conservada até o fim da vida pela vivência em Cristo.

A VESTE BRANCA: Expressa a pureza, a VIDA NOVA que recebemos no Batis
mo e que agora vamos viver. Sinaliza que o batizado "vestiu-se de Cristo", o que 
A ÁGUA Simboliza purificação e vida nova. A água batismal nos lava do pecado 
original e nos torna filhos de Deus e membros da Igreja. A água é sinal da graça 
de Deus, que nos purifica totalmente.

A PALAVRA:É pela leitura constante da Palavra de Deus que renovamos 
diariamente a nossa fé pelo testemunho de nossos antepassados.

2. Acolhida
Acolher os adolescentes com o canto: "És água viva", acolhendo-os com 

alegria dando ênfase no sacramento do batismo.

És água viva
Eu te peço desta água que tu tens. És água viva meu senhor. Tenho sede, 

tenho fome de amor. E acredito desta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás 
em Deus, também és Deus e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da 
Terra e volto ao pó quero viver eternamente ao lado Teu.

És água viva, És vida nova e todo dia me batizas outras vez. Me fazes renas
cer, me fazes reviver e quero água desta fonte de onde vens

3. Objetivo do Encontro
Reconhecer a importância do batismo para a vida cristã.

4. Oração inicial
Senhor Jesus, dá-nos luz para compreender e apreciar a graça que recebe

mos no batismo.

Movimento CucARístico |ovem
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5. Partilha dos compromissos do encontro anterior (Verifique os compro
missos do Encontro anterior - mês de abril)

A Palavra de Deus

6. Textos para aprofundamento do tema
Jo: 3,1-8 - Se alguém não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no 

reino de Deus;
Mt: 28,19-20 - Ide e fazei de todos os povos discípulos; batizai-os em no me 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo;

7. Aprofundando o Tema
O Batismo é um novo nascimento pelo qual passamos a pertencer à grande 

família de Deus e nos tornamos membros da comunidade da Igreja, como pode
mos confirmar no texto bíblico. O sinal do batismo é a infusão ou imersão na 
água, com a fórmula: "... eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo".

A água, que usamos no batismo, lembra vida, limpeza, renovação, vida 
limpa, livre dos egoísmos e injustiças.

Em sua vida, até hoje, existiram diversos momentos decisivos e importan
tes, que foram comemorados por você, por sua família e amigos todos os anos: 
o dia em que você nasceu, o dia em que se casou... São comemorações válidas, 
sem dúvida. E se essas coisas temporárias, que um dia perderão a importância e 
o significado, pois pertencem a este mundo passageiro, merecem ser celebra
das, imagine então o dia do seu Batismo, dia em que você nasceu para a vida 
eterna, a vida na Graça Divina, que dura para sempre, o dia em que você foi 
integrado ao Corpo de Cristo? Responda rápido: qual a data do seu Batismo? 
Você procura ir à Missa, ou pelo menos rezar de modo especial, nesse dia? Você 
reflete sobre o grande dom que Deus lhe ofereceu? Qual é o seu compromisso 
de cristão, de batizado?

8. Dinâmica
A coordenadora do grupo providencia para o seu Encontro água benta. Orga

niza o grupo em círculo, cada um com as mãos abertas, sobrepondo-as às mãos 
do amigo do lado, alternadamente. A coordenadora entra e procede a aspersão, 
enquanto o grupo canta o refrão do canto inicial. Após a aspersão todos dão as 
mãos, sentindo a água entre as mãos, no sentido de partilhar o efeito refrescante, 
renovador e purificador da água benta. (Obs: Nas comunidades que dispor de um 
sacerdote solicite que Ele realize esta atividade para mostrar a importância da 
aspersão, ou seja, do respeito deste símbolo em nossa vida).

Movimento CucÀRístico |ovem
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9. Atividade para fixação do Tema trabalhado
Abrir um diálogo sobre o texto bíblico.
V Você tem alguma lembrança do seu batismo? O que contam em sua 

família?
V Você já participou de alguma cerimônia de batismo? O que achou? Foi 

mero ato social?

10. Compromisso para o mês:
Fazer contato com seus padrinhos e valorizar a presença deles em sua vida. 

Trazer informações sobre seu batismo.

11. Conclusão
Concluir este momento com os adolescentes enfatizando a graça de Deus 

em nossa vida. Também lembrar da iniciação cristã que através deste sacramen
to nos tornamos filhos de Deus e membros da Igreja o qual nós devemos ser 
comprometidos com a participação na comunidade.

12. Oração final
Renovar as promessas do batismo na perspectiva do MEJ.
Renovação das promessas do Batismo
Canto: Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está!
Motivação sobre a importância do batismo: Entra uma faixa com a inscri

ção: "Batismo, fonte da vocação e missão".
Coordenadora: Pelo Batismo nos fez cristão. Por ele nascemos para a igreja, 

nossa mãe. Somos família de Deus. Queremos hoje, renovar as promessas do 
batismo. Revestidos de sua luz queremos viver e testemunhar o amor de Deus e 
o amor ao próximo.

Refrão: "Ó luz do senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permane
ce em nós".

Coordenadora: Queridos adolescentes, pelo mistério pascal fomos, no 
Batismo, sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso 
renovamos as promessas do nosso Batismo, pelas quais renunciamos ao mau e 
prometemos servir a Deus em sua Igreja.

Coordenadora: Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renun
ciais ao pecado?

Adolescentes: Renuncio.
Coordenadora: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa 

desunir, para que o pecado não domine sobre vós?
Adolescentes: Renuncio.
Coordenadora: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e

M ovimento C u c a r ís N c o  |ovem
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princípio do pecado?
Adolescentes: Renuncio.
Coordenadora: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da 

terra?
Adolescentes: Creio.
Coordenadora: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que 

nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e na 
vida eterna?

Adolescentes: Creio.
Coordenadora: Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comu

nhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na 
vida eterna?

Adolescentes: Creio.
Coordenadora: Promete ser cristãos autênticos, viver em comunidade 

como Jesus viveu?
Adolescentes: Prometo.
Coordenadora: Se querem viver a fé, vocês podem estar seguros da vida 

eterna. Deus os faça mais firmes na fé, fortes na esperança e seguros na carida
de, com a proteção de Maria. Assim consagremos agora nossas vidas a mãe de 
Jesus e nossa mãe.

Canto: Minha luz é Jesus
E Jesus me conduz
Pelos caminhos da paz

Adolescentes: Maria, minha querida mãe, coloca a tua mão sobre a minha 
cabeça, guarda minha mente, meu coração, e todo o meu ser. Educa os meus 
sentimentos, para que eles sejam sempre puros. Santifica meus pensamentos, 
palavras e ações, a fim de que eu possa estar sempre em comunhão com Teu 
Filho Jesus. Dai-nos Tua Bênção, ó Mãe querida, e cobre-nos com teu manto.

Unção: Óleo perfumado é sinal da vida nova, da força do alto para a missão, 
da disponibilidade para espalhar no mundo o "bom perfume de Cristo". Fazendo 
a experiência do perfume, um unge a fronte do outro, em silêncio, (fundo musical)

13. Compromisso deste mês
Motivar os mejistas a participar da celebração do sacramento do Batismo 

em sua Paróquia ou igreja e observar os símbolos, gestos realizados pelo sacer
dote.

M ovimento C u c a r ís H c o  |ovem
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Sa u +o do Mês

Marina de Orense, Santa Virgen e Mártir

Sua vida está misturada entre 
a realidade e lenda. Existe na tradi
ção cristã uma outra Marina, a da 
Antioquia que também é venerada 
como mártir na mesma data que a 
Marina Orense. Aqui relatamos 
dados sobre Marina Orense e na 
língua ucraniana sobre outra 
Marina, a de Antioquia que morreu 
mártir cem anos mais tarde. Talvez trata-se da mesma mártir que as lendas 
dividiram em duas.

Marina Orense naceu em Balcagia, atual Bayona de Pontevedra na Galicia 
(Espanha), mais ou menos em 119, filha de Lúcio Castelio Severo, governador 
romano de Gallaecia e Lusitânia e de sua esposa Calsia, que dá à luz num só 
parto a mais de uma filha, enquanto seu marido estava fora visitando seus domí
nios. Calsia assustada por dar à luz a múltiplas filhas, temendo ser repudiada por 
infidelidade conjugal decidiu desfazer-se das crianças e as entregou a sua fiel 
empregada Sila que jogasse no rio Minhor pedindo que o fato fosse mantido 
sob o maior segredo.

Sila, boa cristã, ao invés de afogá-las no rio, distribuiu entre famílias amigas 
e todas as filhas foram batizadas pelo Bispo São Ovído e criadas na fé cristã.

O marido suspeitou de algo, mas durante muito tempo manteve-se indife
rente. Depois ao saber que as meninas eram suas filhas e cristãs, ordenou que 
comparecessem diante dele. Exigiu que renunciassem a Cristo e à fé cristã 
prometendo oferecer-lhes uma vida luxuosa e cômoda como filhas de um pai 
poderoso. Como as moças não quisessem renunciar a fé cristã, mandou encarce
rá-las para atemorizá-las. Mas elas conseguem fugir da prisão e se dispersaram. 
Mas foram descobertas e morreram mártires cristãs.

A devoção cristã lembra as irmãs Liberata e Marina que morreram mártires 
com idade de 20 anos no ano de 119.

A festa de Liberata celebra-se no dia 20 de julho e da Marina no dia 16 de 
julho (no nosso calendário, dia 17 de julho).

A tradição diz que no lugar onde Marina foi decapitada surgiram três fontes 
de água. O nome Marina tornou-se muito popular na antiguidade e continua 
bastante popular até hoje.
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Покровитель нл Місяць
(Л ш ьенЛ

Свята великомучениця Маріна

В Східній Церкві почитається Свята великомучениця Маріна Антохійська, 
а в Західній Церкві інша Маріна, якої життя і мучеництво відрізняються від 
цієї. Тут подаємо дані про антіохійську Маріну. Годі знати чи йдеться про одну 
Маріну або про дві. Мабуть різні легендарні оповідання з одної зробили дві 
різні та приписали їм відмінні життєписи. Обидві вони святкуються так у 
Західній як і в Східній Церкві в той самий день, 17 або 18 липня

Зідно з східньою традицією, Маріна Антіохійська народилася в Малій 
Азії, в місті Антіохії в сім'ї поганського жерця. V дитинстві вона втратила 
матір, і батько віддав її на піклування годувальниці, яка виховала Маріну в 
християнській вірі. Дізнавшись про те, що його дочка стала християнкою, 
батько обурено відмовився від неї. Під час гоніння на християн імператора 
Діоклетіана (284-305) свята Маріна в п'ятнадцятирічному віці була схоплена і 
ув'язнена. З твердим сподіванням на волю Божу і Його допомогу готувалася 
вона до майбутнього подвигу. Правитель Олимврий, зачарований красою 
дівчини, намагався вмовити її відректися Христової віри та стати його 
дружиною. Але свята, не вагаючись, відкинула улесливі пропозиції. Тоді 
розгніваний правитель віддав святу мученицю на катуванням. Жорстоко 
побиту, святу прибили цвяхами до дошки і тризубами рвали тіло. Сам 
правитель, не витримавши жаху цієї тортури, закрив обличчя руками. Але 
свята мучениця залишалася непохитною. Кинута на ніч у в'язниці, вона 
удостоїлася небесних відвідин і була зцілена від ран. Прив'язавши до дерева, 
мученицю опалили вогнем. Ледь жива, свята молилася: «Господи, Ти 
сподобив мене за Ім'я Твоє пройти через вогонь, сподоби мене пройти і 
через воду святого Хрищення». Далі, правитель наказав втопити святу у 
величезній бочці. Мучениця стояла в купелі Хрищення славлячи Святу Трійцю 
— Отця, Сина і Святого Духа. Вийшла з води абсолютно здоровою, без 
жодного сліду поранень, що її завдали коли старалися втопити. Вражений 
дивом народ почав славити Істинного Бога, і багато хто увірував. Це привело 
в лють правителя, і він наказа нищити всіх, хто ісповідує Ім'я Христа. Тоді 
загинуло 15000 християн, а свята мучениця Маріна була обезголовлена. 
Страждання великомучениці описав очевидець подій, по імені Феотим.

До завойовання Константинополя хрестоносцями 1204 року мощі 
великомучениці Маріни перебували в монастирі Пантепонта. За іншими 
відомостями, вони перебували в Антіохії до 908 року і звідти були перенесені 
в Італію. Чесна її рука була перенесена в один з монастирів на горі Атон.
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f  JO Ã O  K O U B E T C H
*04.11.1926 f  07.04.2017

Filho de Basílio Koubetch e de Anastácia Sapun 
Koubetch -  imigrantes ucranianos, nasceu aos 17 de 
outubro de 1926 (segundo o registro -  04.11.1926) em 
Hortolândia -  SP.

Na sua juventude trabalhou principalmente como 
cafeicultor. Morou em Joaquim Távora -  PR e Mandagua- 
çu -  PR.

Não teve oportunidade de estudar e frequentou a 
escola não mais que por três anos. Porém, foi um homem 
de muito estudo pessoal e de muita leitura. Até possuía uma 
pequena biblioteca. E sempre valorizou a ciência e a cultu
ra, o que mostrará no decorrer da sua vida.

Casou aos 23 de setembro de 1950 em Mandaguaçu -  PR com Antônia Campana 
filha de Antônio Campana -  de origem italiana, e de Ana Znidardic -  de origem 
eslava.

Após o casamento, sua esposa teve que tomar uma decisão importante, pois, 
estando somente entre os parentes do marido, não entendia nada e não conseguia 
comunicar nada. Porque entre si eles falavam somente em ucraniano. Ela optou por 
superar aquela situação, aprendendo o idioma do marido, que foi o seu principal 
professor. Mais tarde, ela conversava com os filhos e filhas somente em ucraniano, 
apesar das dificuldades de alcançar o domínio perfeito da língua. Em vários momen
tos ela demonstrou ter também assimilado a identidade ucraniana ao pronunciar “ми, 
українці”, que significa “nós, ucranianos”.

João Koubetch morou em vários lugares com a sua família. Primeiramente, em  
Mandaguaçu -  PR, perto de Maringá -  PR. Aqui nasceram Volodemer (atual Arcebis
po Metropolita da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista), Ana (casada) e 
Maria. Em 1956, transferiu-se para Umuarama -  PR, onde nascerem Eudóquia (casa
da), Basilio (atualmente sacerdote e membro da Ordem Basiliana de São Josafat, 
Chanceler e Arquivista da Metropolia), Verônica (atualmente religiosa e membro da 
Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada) e Josefa (casada). Em 1966 
mudou-se para Roncador -  PR, onde nasceu o último filho -  Nicolau (casado). Já 
aposentado, em 1992, transferiu-se pela última vez para Curitiba -  PR, para ficar na 
companhia da Josefa.

Batalhador incansável, João sustentou sua família com as rendas de um pequeno 
agricultor. Em Mandaguaçu e Umuarama, trabalhou principalmente como cafeicul
tor. Em Roncador, ele se destacou como horto-fruticultor, e até mereceu uma premia- 
ção municipal, na década de 1980, como “Produtor Modelo”, concedido segundo o
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critério da proporcionalidade da área cultivada e a quantidade da produção agrícola.
Apesar de não ter podido frequentar a escola, João foi um grande amante dos 

livros, da ciência, da cultura e da religião. Além da sua pequena biblioteca, ele lia 
muitos livros emprestados. Lia inteiramente as publicações da Igreja Católica Ucra- 
niana, como o jornal “Prácia”, a revista “Missionar”, a revista “Patriarcado”, além de 
outras. Por alguns anos, trabalhou nos fins de semana como bibliotecário da Paróquia 
São Nicolau em Roncador. Incentivava todos à leitura e ao estudo, especialmente os 
filhos e filhas. Foi um pesquisador, especialmente das técnicas agrícolas. Também 
estudou sobre os recursos naturais para combater e prevenir doenças, sendo assim  
muito prudente no uso de produtos químicos, seja na saúde, seja na produção agríco
la. Tinha um grande senso de organização e um gênio inovador. Buscou técnicas 
naturais de combate contra as pragas agrícolas, de fertilização do solo e de irrigação. 
Conseguiu desenvolver um sistema natural para provocar o efeito estufa destinado à 
maturação homogênea de bananas.

Aos 71 anos de idade, ficou viúvo aos 7 de julho de 1997. Continuou ativo, 
percorrendo frequentemente longas distâncias a pé para ir à igreja ou visitar parentes 
e amigos em Curitiba.

Mas, tendo completado 85 anos de idade, começou a perder rapidamente as 
energias. Preferia descansar deitado, especialmente nas frequentes intempéries do 
tempo curitibano. A idade o fazia sofrer mais com o frio e, especialmente, com as 
viroses gripais e resfriados. Por ficar muito tempo sem exercícios físicos, chegaram 
os efeitos da atrofia, com sintomas de debilidade muscular e dor nas juntas ao fazer 
qualquer esforço. No final de 2015 sofreu uma queda com consequências mais sérias, 
que o deixaram com medo de se locomover sozinho. Assim , passou os últimos dois 
anos somente deitado.

Por ser membro assíduo do Apostolado da Oração, recebia com grande devoção 
a Eucaristia que o Padre responsável ministrava cada primeira sexta-feira do mês, e 
fazia a confissão com a devida frequência. Cada mês procurava fazer a oferta para a 
celebração da Divina Liturgia pelas almas do purgatório. Durante quase todas as 
visitas dos filhos Arcebispo e Padre, ele se interessava pelo trabalho que estão 
realizando na Igreja e repetia um conselho que saía do fundo do seu coração: “Traba
lhem para o bem da Igreja e em prol do Reino de Deus!”

Durante o último ano de vida, diminuiu muito a sua capacidade visual e auditiva. 
Hospitalizado no dia 31 de abril de 2017 por uma infecção pulmonar. Teve melhoras 
e recebeu alta no dia 4 de abril. No dia 6 de abril recebeu a visita mensal do Padre, 
mas, estando em recaída, não conseguiu receber a Eucaristia -  ocasião em que o 
sacerdote lhe ministrou o Sacramento da Unção dos Enfermos.

Foi internado no Hospital do Idoso em Curitiba na manhã do dia 7 de abril. 
Diagnosticado com infecção generalizada que o levou a óbito por volta das 23 horas 
do mesmo dia.

As 07:30 foi celebrada por ele a primeira “Panaquida” (Ofício pelos mortos) na
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capela do Mosteiro São Basilio Magno -  Casa de Estudos dos Padres Basilianos em 
Curitiba.

Após a preparação, às 10:30 horas, o féretro foi trazido ao Cemitério Vertical de 
Curitiba, Rua Konrad Adenauer, 940 -  Vila Tarumã, capela 2, onde foi recebido pelos 
parentes mais próximos e amigos. Em seguida, o corpo foi velado por muitos paren
tes e amigos. Ao meio dia, chegou de Prudentópolis a Ir. Verônica Koubetch, SMI -  
religiosa da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, filha do falecido.

A “Panaquida” foi celebrada várias vezes durante o dia. Às 14:00 horas, foi 
presidida por Sua Excelência Reverendíssima Arcebispo Metropolita Dom Volode- 
mer Koubetch, OSBM -  filho do falecido, concelebrada pelos Padres Basilio Koube
tch, OSBM -  filho do falecido, Antônio Royk Sobrinho, OSBM -  Superior Provin
cial, Pe. Mario Marinhuk, OSBM -  Superior do Mosteiro São Basilio Magno em 
Curitiba, Arcenio Krefer, OSBM -  Ecônomo da Metropolia e da Província São José 
dos Padres Basilianos, cantada pelos Irmãos Estudantes Basilianos, com a participa
ção de numerosos parentes e amigos. Por volta das 15:30, foi a vez do Diácono 
Romeu Smach, que muito gentilmente compareceu ao velório com sua família. Sua 
Excelência Reverendíssima Dom Meron Mazur, OSBM -  Eparca da Eparquia Nossa 
Senhora Imaculada Conceição compareceu para prestar condolências aos parentes e 
amigos do falecido. Também ele, às 18:00 horas, presidiu a celebração da “Panaqui
da”, que foi concelebrada pelo Pe. Basilio e cantada pelas Irmãs Servas de Maria 
Imaculada. Os presentes também recitaram o terço sob a direção das mesmas religio
sas.

Às 21:00 horas, os Revmos. Padres seculares Edson Temoski -  Reitor do Semi
nário Maior São Josafat em Curitiba, Joaquim Sedorovicz -  Reitor da Catedral São 
João Batista, acompanhados dos demais sacerdotes presentes e dos seminaristas 
seculares celebraram as Exéquias, cujo canto foi conduzido pelos seminaristas, pelas 
Irmãs Basilianas e pelas Catequistas do Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus -  
de Curitiba, com a participação de muitos parentes e amigos do falecido. Os parentes 
mais próximos passaram a noite velando o corpo do Sr. João.

O sepultamento foi marcado para as 09:00 horas do dia 9 de abril, que era 
Domingo de Ramos. Antes das 08:00 horas, estavam no local do velório numerosos 
parentes e amigos da família, honrados com a presença do lim o. Sr. Vitorio Sorotiuk 
-  Presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, da Superiora Geral da 
Congregação das Irmãs Catequistas de Sant’Ana -  Ir. Aquilina Pelek, da Diretora 
Geral do Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus -  Filomena 
Procek e numerosos membros deste Instituto, numerosas Religiosas Irmãs Servas de 
Maria Imaculada, de Sacerdotes e Religiosos. Às 08:25, deu-se início à celebração 
final das Exéquias, presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom Volodemer, concele
brada pelos Padres Basilio Koubetch, OSBM e Antônio Royk Sobrinho, OSBM, 
cantada pelas Catequistas do Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus de Pruden
tópolis e pelas Irmãs Servas de Maria Imaculada. No final da celebração, Sua Exce
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lência Dom Volodemer saudou todos os presentes e agradeceu pela fraterna participa
ção no luto da família. Ele partilhou sobre o legado religioso, moral, intelectual e 
cultural que o pai falecido deixou para ele pessoalmente. O Padre Basilio ficou encar
regado de partilhar sobre o legado deixado pelo falecido para a família. Confirmou 
que os valores partilhados pelo irmão Dom Volodemer valem também como legado 
para toda a família, acrescentando somente alguns fatos concretos. Aproveitou o 
ensejo para expressar um agradecimento especial às irmãs Maria, Josefa e Ana, que 
mais se dedicaram aos cuidados do pai, acamado nos dois últimos anos.

Após as orações finais, os familiares se despediram do falecido, cujo féretro foi 
fechado e encaminhado ao local de sepultamento, no segundo andar do Cemitério 
Vertical. O cerimonial foi acompanhado de orações e cantos específicos. O próprio 
filho do falecido, Dom Volodemer, oficiou as últimas orações de fechamento da 
sepultura.

RECONHECIMENTOS DA FAMÍLIA

João Koubetch deixou um precioso legado para a sua família. Citando as 
palavras de despedida de Dom Volodemer, antes de tudo, é uma herança de valores 
perenes que “o falecido leva consigo ao deixá-la para nós, e é tudo o que herdamos 
de religiosidade e moral cristã”.

Do ponto de vista religioso, através do seu exemplo e ensinamento, o pai nos 
deixou uma herança de fé e espiritualidade cristã. Foi membro assíduo do Apostolado 
da Oração. Ensinou a dar a Deus sempre o primeiro lugar, a máxima importância. Fez 
compreender o valor da oração pessoal, familiar e eclesial. O programa das celebra
ções da Igreja estava sempre acima de todos os outros compromissos. Ele participava 
sempre e nos ensinou fazer o mesmo. A oração da manhã e o terço em família todos 
os dias à noite era compromisso sagrado. Foi ele que pessoalmente catequisou Volo
demer e a Ana e os preparou para a primeira confissão e comunhão. Depois, a 
catequese se realizava em família, pois os mais velhos eram encarregados de catequi- 
sar os mais novos.

Ensinou a respeitar, amar e ajudar os religiosos e as religiosas. Os Padres e as 
Irmãs de Roncador não precisavam comprar os produtos que ele produzia na sua 
chácara. Ele sempre reservava uma parte das frutas e verduras que produzia, levava 
pessoalmente ou nos mandava levar aos Padres e Irmãs. Apesar das dificuldades, ele 
nunca impediu que seus filhos e filhas seguissem a vocação religiosa.

Como legado moral, o pai João nos ensinou a observar os mandamentos de Deus 
e da Igreja. Ele lia e conhecia muito bem a Bíblia e nos ensinou a viver segundo a 
Palavra de Deus. Através do seu exemplo e com ensinamentos, ele nos ensinou a 
moral do matrimônio e da família cristã segundo os ensinamentos e normas da Igreja. 
Tinha sempre o devido cuidado pela saúde própria e da dos demais familiares.

Uma educação moral e religiosa que transmitiu o senso de valor para com todas 
as coisas sagradas, o amor a Deus e ao próximo, se manifestou também no respeito
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ao mundo е a todas as coisas. Ainda na década de 1970, ele já conhecia e ensinava o 
necessário respeito à natureza e ao meio ambiente. Explicava até o dever de jogar o 
embrulho plástico dos doces no seu devido lugar, “porque esse lixo, jogado em  
qualquer lugar, vai contaminar a natureza, demorando muito tempo para se dissolver” 
-  dizia ele com muito zelo. Não permitia que moleques passassem pela sua chácara 
caçando pássaros. Respeitava e cuidava cada ninho das aves que encontrasse e até 
instalou tubos de madeira e bambu que facilitassem a procriação mais segura para 
certas espécies de aves. Falava do equilíbrio natural do ecossistema -  “a adequada 
quantia de aves controla naturalmente a proliferação de certas pragas da lavoura” -  
enfatizou várias vezes. Cuidava para que houvesse a devida distância entre o poço e 
a fossa em modo a evitar a contaminação da água. Era cuidadoso e prudente no uso e 
manuseio dos químicos inevitáveis. Conhecia a necessidade da reserva florestal e da 
conservação das espécies nativas muito antes de serem emanadas as leis governa
mentais a este respeito.

A herança cultural deixada pelo pai João consiste no seu amor à leitura e ao 
estudo. Sempre incentivou os filhos e filhas a lerem e estudarem o máximo possível. 
Tendo comprado um quadro negro e sempre mantendo um adequado estoque de giz 
de muitas cores, fez com que em casa funcionasse uma verdadeira sala de aula. Foi 
ele que alfabetizou o Volodemer e Ana na língua ucraniana. Todos os filhos e filhas 
entraram na escola já alfabetizados, porque os mais velhos alfabetizavam os mais 
novos. Através da leitura, ele estava informado sobre a situação mundial e compreen
dia muito bem as tendências sociais e políticas. Lamentava o flagelo social, econômi
co, religioso, cultural e político que a Ucrânia sofria por estar sob o regime ditatorial 
soviético comunista. Ele era de pouca conversa, mas, ao se tratar dos perigos das 
tendências esquerdistas no Brasil, ele se tomava um tagarela! Cumpriu um papel 
decisivo para que os filhos e filhas conhecessem, respeitassem, amassem e conser
vassem a sua origem, as tradições culturais, a língua ucraniana, incentivava o apren
dizado de outras línguas e, especialmente, a conservação dos bons costumes e a 
religiosidade do povo ucraniano.

AGRADECIMENTO

A família KOUBETCH agradece cordialmente a Sua Excelência Reverendíssi- 
ma Dom Meron Mazur, OSBM pela presença e celebração do “Ofício pelos mortos” 
(Panaquida) pelo falecido João Koubetch, agradece a todos os Padres Basilianos e 
Seculares, de modo especial ao Pe. Antônio Royk -  Superior Provincial, a todas as 
Irmãs Servas de Maria Imaculada, Irmãs Basilianas, Irmãs Catequistas de Sant’Ana, 
Catequistas do Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus, ao lim o. Sr. Vitorio Soro- 
tiuk -  Presidente da Representação Central Ucraíno-Brasileira, aos Seminaristas 
seculares, aos Irmãos Estudantes Basilianos, a todos os parentes e amigos pela gentil 
e fraterna participação no luto, pelas orações e condolências.

Agradecemos pela proximidade e condolências, apesar da distância e dos
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compromissos que impediram a muitos de fazer-se presentes fisicamente. 
Que Deus Misericordioso recompense generosamente a todos.

A Família.

f  Sabina Cupiski Malkut
* 03/02/1955 f  20/04/2017

Filha de Eduardo Kupiski e Malvina da Luz Kupiski, 
nascida em Erechim, Rio Grande do Sul, ainda jovem  veio 
a residir em Linha Maurício Faivre. Casou-se com Josafat 
Malkut e tiveram três filhos: Marcos, Mareia e Marcela 
Malkut. Nos últimos anos dedicou-se ao grupo do Aposto- 
lado da Oração da comunidade e sempre estava disposta a 
contribuir com o seu serviço nas festividades. Sabina 
sempre foi devota de Nossa Senhora e do Sagrado Coração 
de Jesus, mantendo dentro de si, uma fé inabalável.

Foi uma pessoa inteiramente dedicada ao esposo e 
filhos. Entre tantas qualidades que possuía, destaca-se a 
humildade, serenidade e um imenso coração acolhedor. Recebia a todos com alegria. 
Gostava muito de agradar as crianças e filhos com presentinhos, balinhas e chocola
tes, por isso era muito querida por todos.

Hoje além da saudade, guardamos uma única certeza, você partiu, mas deixou o 
legado de uma grande mãe. Seu exemplo, sua força, sua coragem e sua fé é que nos 
fazem seguir a vida e continuar trilhando o caminho do bem que você nos apontou. 
Seremos etemamente gratos por tudo, mesmo sabendo que a cada dia vai ser mais 
difícil sem você.

De onde a senhora estiver, antes que nos aplauda como fazia para nos incentivar, 
fiquemos todos em pé para aplaudi-la pela grande pessoa que foi.

Fique com Deus, mãe, que tua família, teus amigos e todos aqueles que te admi
ravam ou ouviram falar de ti, ficarão aqui, rezando pela senhora. As lembranças estão 
vivas e nunca vão morrer.

Te amamos, até breve...

ÀgRAdecimen+O
São Paulo - Lúcia Dupski agradece pelas graças recebidas. R$ 20,00

24


