
РЄДАКЦІЙНЄ

Жовтень -  місяць ВЕРВИЦІ й Місій

Церква присвячує м ісяць ж овтень для ВЕРВИЦІ й для М ІСІЙ і 
запрош ує до застанови над великою  вагою молитви на вервиці й над 
покликанням  всіх християн бути м ісіонерам и.

Вервиця це контим плятивна й Євангельська м олитва. М олимося 
вервицю  роздум ую чи над Святою  Євангелією . Це молитва де ми, 
подорожні до вічності, йдемо разом з Ісусом і з М арією  до наш ої 
вічної мети. Святі й папи багато говорили про вервицю , про ї ї  красу й 
користь на дорозі наш ого ж иття.

Папа Пій XII сказав: " Вервиця це скорочене Євангеліє. М олячися 
на вервиці, пізнаєм о з Євангелії Ісуса й М арію, які вказую ть нам 
д орогу до вічности."

Свята Тереня, покровителька місій, в своїй простоті каже: 
"Вервиця це неначе дріж дж і які д аю ть зр іст для хлібного розчину. 
Вона може зм інити ж иття людини".



Рєдлкційнє

Л укія з Фатіми: "Коли би у  світі всі щ оденно м олилися на вервиці, 
випросили би в М атері Бож ої незлічим і ласки."

Святий Папа Іван Павло II: "Дай Боже, щоб в родинах вдновлося 
щ оденне проказування вервиці".

Ж овтень це також  м ісяць М ісій. Церква це м ісійна установа 
завдяки своєм у основникові, Ісусові Христові, перш ом у м ісіонареві 
Отця. Ісус всім охрищ еним  дав запрош ення бути м ісіонерам и: "Ідіть 
по всьом у світі й робіть учнів" (М т 28,29. В цьом у місяці слід  нам всім 
згадати в м олитвах всіх м ісіонерів світу, які залиш аю ть свою  країну, 
їд уть в незнані м ісцевості й ж ертвую ть своє ж иття для добра ближніх.

Д ень місій святкуєм о в третю  неділю  ж овтня.
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CdítORiAl
OUTUBRO, MÊS DO ROSÁRIO E DAS MISSÕES

A  Igreja dedica o m ês de outubro ao ROSÁRIO e às M ISSÕ ES e nos 
convida a uma profunda reflexão sobre a im portância da oração do rosário 
e de nossa m issão com o verdadeiros cristãos.

O rosário é uma oração contem plativa e Cristocêntrica. Reza-se o rosá
rio m editando passagens da Sagrada Escritura. É a prece do cristão na sua 
peregrinação da fé, seguindo os passos de Jesus, na com panhia de M aria. 
Diversos papas e santos declararam  seu am or ao "rosário, com o tam bém  
sua im portância na vida de todo cristão.

O Papa Pio XII disse: "O santo Rosário é com pêndio de todo Evangelho. 
Quem  conhece o Rosário, conhece o Evangelho, conhece a vida de Jesus e 
de M aria, conhece o cam inho que conduz ao destino eterno.

Santa Trezinha, padroeira das M issões costum ava dizer: "O rosário é
com o o ferm ento que faz crescer a m assa e que pode transform ar os cora

» /і
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êdftORÍAl

Lúcia, a vidente de Fátima: "Se neste m undo atorm entado, todos 
recitassem  diariam ente o Rosário, Nossa Senhora faria m aravilhas na vida 
de cada um".

São João Paulo II: "Quem  dera renascesse o belo costúm e da reza do 
terço fam iliar!" Outubro é tam bém  o mês m issionário. A  Igreja, por exce
lência, é m isissonária por causa do seu fundador Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o prim eiro M issionário do Pai. Jesus deixou um m andam ento para 
a m issão: "Ide e fazei d iscípulos em todas as nações (M t 28,19. Outubro é 
tem po de lem brarm os de todos os m issionários que dedicam  suas vidas 
pelo bem do próxim o.

O dia M undial das M issões é celebrado no penúltim o dom ingo de 
outubro.



Іи+ençÃo UkiívêrsaI do Л.О.
Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a 

todos o respeito e a tutela dos direitos e seja dada aos desem
pregados a possibilidade de contribuírem para a edificação do 
bem comum.

A  terra é dada por Deus ao hom em  com o um dom  precioso, o trabalho 
prestado pelo hom em  é uma resposta de agradecim ento ao Criador por 
nos dar este tão valioso presente. Assim  o hom em  é responsável por conti
nuar a obra da criação através do seu trabalho. O próprio Cristo viveu 
entre pescadores, artesãos, e se subm eteu ao trabalho ajudando seu pai 
adotivo São José em uma carpintaria até os 30 anos. Na parábola dos 
talentos, Jesus enaltece aqueles servos que recebendo os talentos, trouxe
ram ainda m ais (M t 25,14-30). O trabalho é o m eio de subsistência para o 
hom em .

Infelizm ente ainda vem os situações de escravidão, ou uma vida para o 
trabalho, o que deveria ser ao contrário, certas linhas governam entais não 
asseguram  m ais ao trabalhador o direito de receber seu salário correta
m ente, de tirar o seu descanso, de tratar o dom ingo com o o dia do Senhor, 
em m uitos países não se pode nem ir à M issa por causa do trabalho. Se 
percebe que ainda existem  situações em que se vive som ente para o 
trabalho, ou pior quando a necessidade não é tão grande, m as a vontade



In+enÇÃO UniveRSAl do Л.О.
de possuir bens m ateriais é m aior do 
que a precisão e faz com que a finalida
de da vida acaba ficando à parte. É 
necessário ter equilíbrio em tudo, e no 
trabalho não é diferente, porém  este 
m undo ainda necessita ser hum anizado.
Diz o Papa Bento XVI: "O trabalho reves
te uma importância primária para a realização do homem e para o desen
volvimento da sociedade, e por este motivo é necessário que ele seja 
sempre organizado e levado a cabo no pleno respeito da dignidade 
humana e ao serviço do bem comum". (Hom ilia aos trabalhadores 19 de 
m arço de 2006).

Tem os tam bém  que analisar aqueles que buscam  trabalho e vivem  
sem  nenhum a esperança de poder sustentar-se a si próprio e suas fam í
lias, percebem os que já é hora de dar so luções a problem as concretos. 
Hoje o desem prego não existe som ente em relação aos pobres, analfabe
tos, ele está por toda parte, parece estar se tornando uma calam idade ver 
que jovens com suas graduações estão sem em pregos, doutores d ip lom a
dos não conseguem  encontrar uma profissão. Voltam os aqui a S. João 
Paulo II que diz: "Tanto no interior das comunidades políticas como nas 
relações entre estas a nível continental e mundial, ocorrem falhas que 
devem ser reparadas". Os desem pregados m erecem  respeito à sua d ign i
dade. Aqui a Igreja é convidada a estar ao lado dos que sofrem  sem  em pre
go, de m ostrar que tam bém  são capazes de edificar nossa casa com um  
com m uitos atos de so lidariedade. O cristão nesses casos é cham ado a 
ajudar o próxim o a suportar seu sofrim ento. O Santo Padre Papa Francisco 
clam a aos desem pregados, que saibam  levar a sua cruz e não percam  sua 
esperança.Em  uma de suas audiências na praça São Pedro no Vaticano 
disse: "Trabalho", "trabalho", "trabalho". É uma oração necessária. Traba
lho quer dizer dignidade, trabalho quer dizer levar o pão para casa, traba
lho quer dizer amar!". Assim  nós com o m em bros do Apostolado, interce
dam os este mês por aqueles que trabalham , para que não sejam  tratados 
com o escravos, m as sejam  dignos de seu salário, e por aqueles que ainda 
estão sem  em prego, para que olhem  na im agem  de Jesus sofredor, que 
depois da passagem  pelo Calvário encontrou a glória da Ressurreição. 
Am ém !

Diác. Estefano W onsik, OSBM
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Унівєрслльнє нлмірєння À.M.
За робітників, щоб знаходили забезпечення, пошану й 

охорону своїх прав і щоб для безробітних була 
забезпечена можливість співпрацювати в розбудові 
спільного добра.

Земля дана Богом лю дині як 
дорогоцінний дар,робота
виконана лю диною , є 
відповіддю  подяки Творцеві за 
цю зем лю  яку Він дав нам.
Через свою  працю  лю дина несе 
відповідальність за
продовження творчої
д іяльності. Сам Христос ж ив 
серед рибалок, рем ісників і 
приступив до роботи, допом агаю чи своєм у прибраном у батькові 
святом у Йосифові в столярській праці до ЗО років.У притчі про таланти 
Ісус похваляє ти х слуг, які отрим али таланти і принесли ще більш е (Мт. 
2 5 :1 4 -3 0 ). Праця є потрібною  для виж ивання лю дини.

На ж аль в наш их часах, ще бачим о ситуац ії рабства, або ж иття для 
роботи, що м ало б бути на оборот. По деяких країнах, влада не 
гарантує робітникові права отрим увати свою  зарібну заплату, щоб 
відпочити, щоб неділю  ш анувати як день Господній. У  багатьох країнах 
через роботу навіть не мож на йти на Служ бу Божу. Ще буваю ть 
ситуац ії де ж иття є тільки для роботи, або гірш е, - коли хоч потреба не 
така велика, але є воля володіти м атеріальним и благам и б ільш е.У 
всьому, потрібно мати баланс, і в роботі не інакш е, але цей світ 
все-таки потрібно гум анізувати. Каже Папа В ен ед и ктХУ І: "Робота має 
першорядне значення для реалізації людини і для розвитку 
суспільства, і з цієї причини повинна бути організована, 
здійснюватися в повній мірі з дотриманням людської гідності та на 
службі загального блага". (П роповідь для робітників, 19 березня 
2006).

Ми також  повинні проаналізувати тих, що ш укаю ть роботи і 
ж ивуть без н іякої надії, не м ож уть себе підтрим увати та своїх сімей. 
О чевидно настав час виріш ити конкретні проблем и. Безробіття
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Унівєрслльнє нлмірєння À.M.

сьогодні не стосується тільки для бідних, неграм отних, але є всюди, 
здається, що безробіття все більш е стається катастрофою : - молоді 
своїм и диплом ам и є безробітним и, доценти не м ож уть знайти 
професії. Звертаєм ося тут до Св. Івана Павла II, який каже: "У 
політичних спільнотах, так і у  відносинах між ними на 
континентальному та світових рівнях є дефекти, які треба 
виправити". Безробітні заслуговую ть на повагу їхньо ї гідності. В 
цьом у контексті Церква є запрош ена стояти поруч з тим и які 
страж даю ть без роботи, показати що вони також  здатні будувати наш 
загальний дім  з багатьм а солідарним и актам и, християнин у  цих 
випадках покликаний допом агати інш им  подолувати сво ї страж дання. 
Папа Ф ранциск закликає безробітних, щоб ум іли нести свій хрест і не 
втрачали надії. В одній зі своїх аудієнцій на площі Св. Петра в Римі 
сказав: "Робота", "робота", "робота". Це необхідна молитва, 
робота означає гідність, робота означає занести хліб до хати, 
робота означає любити!". Отже, ми як члени Апостольства М олитви, 
молім ося цього місяця за ти х що працю ю ть, щоб вони не 
розглядалися як раби, але були гідні своєї заробітної заплати, як 
також  для ти х що ще не м аю ть роботи, щоб дивилися на образ Ісуса, 
який після Голготи, Воскрес у  своїй Славі! Амінь.

Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ



Лпосгольсгво Молитви
Апостольство Молитви, Місії і Вервиця

Жовтень - місяць Місій і Рожанця або Вервиці в честь 
Пречистої Діви Марії, найсвятішої з-поміж жінок і першої 
місіонерки Спасителя Ісуса. Говорила мало але життям і 
мовчанкою навчає багато. Як добра Матір всіх, бажає бачити 
всіх як велику родину злучену й солідарну в любові.

Проказуючи Ангельську молитву Богородице Діво 
думкою вглиблюємося в правди Євангелії, всім членам 
Апостольства Молитви потрібно отворити серця перед 
Христом і перед Марією, Царицею апостолів, першою місіонеркою, яка народила й 
передала для світу Ісуса і навчає молитовним життям, себе пожертвуванням і своїм 
прикладом нести у світ Ісусову Євангелію, виконувати місійну молитовну працю, в 
чому є прикладом для всіх членів Апостольства Молитви .

Марія зберігала в серці і роздумувала над подіями й словами Ісуса. Цей місяць 
запрошує всіх, а в особливіший спосіб членів Апостольства Молитви до молитви, 
жертв і вглиблення серцем у таїнства Євангелії і в глибину Серця Ісуса в присутності 
Марії. Життя Марії полягало в себевіданні для Бога й для Божих справ, що вона 
виявила своїми словами "Я Господня Слугиня". Покірна, людяна, повна ласки, 
улюблена Всевишнього, сильна в терпіннях, незламна в труднощах, завсіди злучена 
з Ісусом, присутна між апостолами, вона становить прекрасний приклад для всіх, які 
бажають бути місіонерами і місіонерками жертвою щоденних молитов, всіх 
щоденних переживань в злуці з жертвою Євхаристійного Христа.

Марія це модель віруючої, яка завсіди готова прийти до помочі тим, що до неї 
прибігають. Один з важливих і могутніх середників злуки з Христом і Марією це 
молитва на вервиці. Вервиця це простенька молитва, для всіх доступна, має велику 
силу перед небом, як вона це об'явила для дітей у Фатімі. Члени Апостольства 
Молитви в цей місяць можуть прекрасно стати великими апостолами щоденною 
молитвою вервиці, жертвуючи разом з Марією в злуці з Христовим Серцем свої 
терпіння і переживання за спасіння світу. І це стане їхньою гарною і великою 
місійною працею.

Молитва це найперше завдання членів Апостольства Молитви де вони лучаться 
з Євхаристійною жертвою Ісуса і жертвують себе та свої терпіння та радості за 
спасіння світу.

Гарною практикою стане для всіх Членів Апостольства Молитви, коли вони 
кожного дня, головно в цей місяць, знайдуть час, щоб проказувати вервицю в 
місячному намірі й в намірі місіонерів, які жертвують своє життя і труди для 
ширення Христового Царства на землі. Не всі можуть іти по світі з проповіддю, але 
молитвою пожертвування себе, всі можуть стати великою поміччю для місіонерів і 
виконувати важливу місію молитви.

О. Тарсикй 3.
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ÀpostolAdo dA Oração
Apostolado da Oração, Missões e Rosário

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

A todos membros do Apostolado da Oração vale a pena abrir o coração a 
Cristo e a Maria, rainha dos apóstolos, missionária por excelência, estrela da 
nova evangelização que o apostolado se compromete a manter viva.

Maria guardava tudo em silêncio meditando os acontecimentos as pala
vras de seu Filho os mistérios do dia-a-dia. Este mês convida os membros do 
apostolado a oferecer suas vida, orações e sofrimentos e mergulhar diaria
mente em algum trecho do Evangelho, no oceano m isericordioso do Coração 
de Jesus e de Maria. Assim a vida será luminosa, plena, missionária e feliz. 
Toda a vida de Maria cabe numa palavra: doação. Flumilde, profundamente 
humana, embora tão agraciada espiritualmente, predileta do Altíssimo. Forte 
na dor, inquebrantável no sofrimento, marcando presença junto ao seu Filho 
e ao lado dos apóstolos. Uma excelente prática para todos que pretendem ser 
missionários e missionárias é o oferecimento diário de tudo o que acontece 
nas suas suas vidas em união do oferecimento de Jesus Cristo na Sagrada 
Eucaristia.

Modelo de fé, Maria está sempre pronta para nos atender. Uma das 
maneiras mais eficazes e poderosas de recorrermos à gloriosa e celeste inter- 
cessão da Mãe de Deus é o SANTO ROSÁRIO. O Rosário é oração simples, mas 
poderosa e nos traz grandes benefícios. Convida-se a todos membros do 
Apostolado da oração a recitar diariamente o terço e com Maria oferecer esta 
oração a Cristo que se oferece diariamente pela salvação da humanidade.

A oração que é o meio especial dos membros do Apostolado de fazer 
missão, é uma busca constante de viver na presença de Deus e procurar estar 
em constante diálogo com ele. E isso torna-se possível quando todo dia em 
união com o Sagrado Coração de Jesus todas as manhãs fazemos a oferta do 
nosso dia e de tudo o que nele acontece para a salvação do mundo.
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CongRCgAÇÃO M à RÍAHA

A Rosa e o Sapo

"Era uma vez uma rosa m uito bonita, que se sentia envaidecida ao 
saber que era a m ais linda do jardim .

M as com eçou a perceber que as pessoas som ente a observavam  de 
longe. Acabou se dando conta de que, ao seu lado, sem pre havia um sapo 
grande, e esta era a razão pela qual ninguém  se aproxim ava dela. Indigna
da diante da descoberta, ordenou ao sapo que se afastasse dela im ediata
m ente. O sapo, m uito hum ildem ente, disse: - Está bem, se é assim  que 
você quer... Algum  tem po depois o sapo passou por onde estava a rosa, e 
se surpreendeu ao vê-la m urcha, sem folhas nem pétalas. Penalizado, 
disse a ela: - Que coisa horrível, o que aconteceu com você? A  rosa respon
deu: - É que, desde que você foi em bora, as form igas foram  me devorando 
dia a dia, agora nunca voltarei a ser o que era. O sapo respondeu: Q uando 
eu estava por aqui, com ia todas as form igas que se aproxim avam  de ti. Por 
isso é que eras a m ais bonita do jardim ...

M uitas vezes desvalorizam os os outros por crerm os que som os supe
riores a eles, m ais "bonitos", de m ais valor, ou que eles não nos servem  
para nada. Deus não fez ninguém  para "sobrar" neste m undo. Todos 
tem os algo a aprender com os outros ou a ensinar a eles, e ninguém  deve 
desvalorizar a ninguém . Pode ser que uma destas pessoas, a quem  não 
dam os valor, nos faça um bem que nem m esm o nós percebem os. Que 
Deus nos abençoe e nos ajude a enxergar a "beleza" dos outros.

Nunca despreze quem  lhe traz problem a. Ele é som ente o professor.



C 0 HgR€gAÇÃ0  M à RÍAMA

Resolva a d ificu ldade e agradeça 
a essa pessoa pela oportunidade 
de crescer. Uma das perguntas 
m ais frequentes que alguém  faz 
a si m esm o é: por que estou 
enfrentando este problem a?
Infelizm ente, a m aioria das 
pessoas encontra a resposta de 
m odo errado: culpando o outro.
A  culpa é do chefe, do com pa
nheiro, dos pais, do em pregado.
M as o outro nunca é a razão de 
seus problem as. Se você não 
aprender com a d ificu ldade, vai 
repeti-la ao infinito. Vai trocar 
de em prego, de com panheiro, de em prega, do lugar, mas, quando perce
ber, trocou as pessoas e o problem a continua o m esm o, e se repete. Os 
problem as são oportunidades de aprendizado e, quando perdem os essa 
lição, toda dor que sentim os se torna inútil. Problem a é um acontecim ento 
que vem  sem pre acom panhado de solução. Não funciona é jogar no outro 
a responsabilidade por suas dificu ldades. As pessoas que cham am os de 
inim igos são m estres que a vida nos oferece para nos ajudar a aprender as 
lições que nos farão crescer, elas nos m antêm  acordados para poderm os 
evoluir. Depois que você resolve uma dificu ldade, fica até agradecido por 
essa pessoa ter lhe ensinado uma lição. Se você está passando por um 
problem a, pode ficar tranquilo: ele não será o últim o nem o pior. Q uando 
você olha para trás, certam ente vê que já teve problem as m uito m aiores, 
mas a angústia do m om ento presente é sem pre a pior. V iver é enfrentar 
desafios, pois a função da vida é o aprendizado. Os problem as são um 
convite para aprender. Não se esqueça: os problem as são sem pre do seu 
tam anho. Adoniran Barbosa, "Deus dá o frio  conform e o cobertor". A  so lu
ção está dentro de você. Uma dica fundam ental: nunca odeie quem  lhe 
traz o problem a. Ele é som ente o professor. Resolva a d ificu ldade e agrade
ça a essa pessoa pela oportunidade de evoluir. O mal é com o chuva de 
granizo: faz m uito barulho, às vezes m achuca, mas passa logo. Já o nosso 
aprendizado, não. Ele é perm anente.
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ENCONTRO MENSAL - MOVIMENTO EUCARÍSTICO JUVENIL

1. Tema: Na Eucaristia, Jesus é alimento, 
amigo, modelo -

Pão para Todos.

2. Acolhida
Material: pedaços de espelho.
Confeccionar cartaz, faixas e escrever o 

slogan: "Deus me conhece e me ama."

3. Objetivo do Encontro
V Participação consciente na celebra

ção da Missa, nos seus frutos: louvor, graça e 
compromisso;

V Crer na Palavra de Deus: Cristo está 
inteiro com corpo, sangue, alma e divindade 
em cada partícula e em cada gota.

4. Oração inicial
Senhor Jesus, creio, sinto e vivo tua presença na hóstia consagrada. Obri

gado pelo teu amor. Amém.

5. Partilha dos compromissos do encontro anterior
Conforme a pesquisa do Evangelho: Jo 6, 56.
Partilhar sobre a experiência realizada com a participação da Eucaristia 

durante o mês de outubro. E a doação dos donativos com relação aos mais neces
sitados.

6. A Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema: Mt 14,13-21
Jesus tomou os cinco pães e dois peixes e abençoou-os. Todos (5000 homens 

e as mulheres) comeram e ficaram fartos.

7. Aprofundamento do tema
Eucaristia: da comunhão de pão à comunhão de vida

"Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu, aben
çoou-os, partiu-os." (Lc: 9)

M ovimento C u ca r ísHco |ovem
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Comer e beber com outras pessoas é a coisa mais simples e importante que 
podemos fazer para reforçar nossa humanidade. Comer é uma experiência 
humana e espiritual; sentar-se com outras pessoas em torno de uma mesa é 
sagrado. Se por acaso pudermos ter alguns desconhecidos à mesa, melhor ainda. 
O alimento possibilita a conversa -  é sinal visível do Amor.

Cada vez que comemos e bebemos, comungamos com o outro, com a terra, 
com todo o Universo. O pão é vida concentrada; vida em forma de alimento. No 
repartir do Pão palpita a vida que transcende as fronteiras existenciais. Cada vez 
que comemos, o fazemos com profunda gratidão e veneração ao que recebemos, 
e compaixão pelos que não podem comer. O pão nas mãos de Jesus era pão para 
ser partido, repartido e compartilhado.

Segundo os relatos dos Evangelhos, durante sua vida pública, Jesus transitou 
por muitas refeições, propôs a grande mesa da inclusão e, para culminar, organi
zou com seus amigos mais próximos uma ceia de despedida e de esperança. Ali, 
ao partir o pão e passar o cálice, pediu que se recordasse dele toda vez que 
comessem ou bebessem juntos, reavivando a esperança de construir o mundo 
que todos esperavam. Eles se transfigurariam e o mundo se transformaria em 
Comunhão toda vez que este gesto fosse repetido.

Assim fizeram seus seguidores: após a Ressurreição Jesus foi "reconhecido 
ao partir o pão"; foi reconhecido não porque estava no templo ou ensinava na 
sinagoga, mas porque partia o pão. Jesus fez do universo seu corpo e se faz pão 
para nós.

Por isso, no primeiro dia da semana, reuniam-se todos nas casas, oravam 
juntos, recordavam a mensagem de Jesus, comiam o pão, bebiam o vinho e a 
Vida ressuscitava. A isso chamavam, "Ceia do Senhor" ou "fração do pão". Tudo 
era muito simples e despojado.

O cristão, além disso, compartilha seus ideais, seu entusiasmo, seu ânimo, 
sua fé, sua esperança. Também hoje Jesus precisa de nossas mãos para multipli
car os grãos; precisa de nossas mãos para triturar esses grãos, amassar a farinha 
e fazer o pão. E precisa de nosso coração para que o pão seja repartido.

O pão sem coração é pão "monopolizado". Pão indigesto, que engorda o 
egoísmo. O pão sem coração gera divisões e conflitos. Deus precisa de nosso 
coração para que o pão leve o sinal da fraternidade, seja vitamina de solidarieda
de, alimento de comunhão, energia de vida.

Dinâmica
Para observar: o espelho reflete o rosto inteiro de quem se espelha. Se 

partirmos o espelho, o rosto continua aparecendo inteiro em cada parte do espe
lho. Assim em cada parte da hóstia ou gota de vinho, Cristo está presente, todo 
inteiro, sob as espécies de pão como sob as espécies de vinho.

M ovimento êucARístíco |ovem
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8. Compromissos ou tarefas para o mês
Refletir sobre a vida de São Tarcísio.No final do encontro entregar impresso 

na folha para cada adolescente viver as suas virtudes no decorrer do mês.
Alguns grupos nos Encontros Regionais já adquiriram os "Kit com 12 santi

nhos" procurem escolher uma tarefa referente a Eucaristia para vivenciar o Tema 
do mês.

JOVEM SANTO: SÃO TARCÍSIO
O início do ano de 245 foi marcado por um acontecimento providencial para 

a bela Roma: o nascimento de Tarcísio, um dos mais ilustres filhos da cidade 
eterna. Seus pais eram pagãos, porém cidadãos virtuosos e de grandes princípios 
morais. Quando Tarcísio estava com 7 anos seus pais faleceram, e o nosso peque
no órfão foi adotado por um casal vizinho, que o tratava com carinho e com muito 
conforto.

Tarcísio, por toda a sua curta vida, lembrava-se dos ensinamentos de sua 
mãezinha e de seus pais adotivos recebeu uma formação Cristã exemplar. Uma 
criança alegre, cheia de vitalidade, uma amigo para todas as horas, de uma fideli
dade fraterna que impressionava a todos; assim era o pequeno Tarcísio. Durante 
as brincadeiras, sempre nutriu repugnância pelas que levavam ao pecado; tinha 
um coração puro e uma palavra de estímulo para com todos. Roma era por 
aquele tempo palco de perseguição aos cristãos.

Tarcísio era coroinha na Igreja de Roma, no ano 258 aproximadamente. Ele 
acompanhava o Papa Sisto II na Missa. Nessa época, a Missa era celebrada 
embaixo da terra, nas catacumbas, devido às perseguições do imperador 
romano, Valeriano.

Quando os cristãos eram presos, quase sempre eram mortos, e era costume 
levar a Eucaristia (às escondidas) para que eles não desanimassem e nem perdes
sem a fé.

Um dia, às vésperas de um martírio de cristãos, era preciso levar a Eucaristia 
a eles. O problema era a falta de pessoas que o fizessem. Foi quando Tarcísio se 
ofereceu para tal serviço. O Papa Sisto II e os demais cristãos que estavam nas 
catacumbas não concordaram com a idéia, pois Tarcísio podería ser martirizado. 
Tarcísio, porém, argumentou que, por ser uma criança, ninguém desconfiaria 
dele. Afirmou, ainda, que preferia morrer a entregar a Eucaristia aos pagãos 
romanos. Após ter dito isso, seu nome foi aceito.

- Vai, Tarcísio - exclamou o Papa.
- Aqui estão as hóstias consagradas. Aqui está Jesus, que irás levar aos 

nossos irmãos prisioneiros. Que Ele te acompanhe. Vai, meu filho!
O pequeno coroinha subiu as escadinhas sombrias do subterrâneo e ganhou 

a rua. Parece que ninguém reparou naquele menino que caminhava um tanto

M ovimento C u ca r ísMco |ovem
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fora da rua, com as mãos sobre o peito, guardando o bem mais precioso: A Sagra
da Eucaristia.

Passando por um caminho, chamado de VIA ÁPIA, alguns garotos chamaram 
Tarcísio.

-Venha brincar conosco. Falta um parceiro para começar o jogo.
- Agora não posso. Vou levando um recado urgente. Na volta, sim.
- Queremos agora... Mas o que vai levando aí? Mostre-nos logo.
Ele se recusou. Os garotos insistiram, ameaçaram, empurraram. Ele resistia 

porque, pagãos como eram, poderiam profanar as sagradas espécies. A resistên
cia fez recrudescer o assanhamento dos garotos. Começaram a dar-lhe pontapés 
e pedradas. O menino caiu no chão, ensangüentado.

As mãos continuavam protegendo a Santa Eucaristia. Foi quando apontou ali 
um soldado, guarda do quarteirão. Era Quadrado que, às escondidas, costumava 
freqüentar o culto dos cristãos. Os moleques fugiram ao ver o soldado aproximar
-se. Levantando do chão o pequeno mártir, exclamou surpreso e comovido:

- É o Tarcísio. Já vi esse menino nas catacumbas...
O pequeno mártir morreu nos braços do soldado, com as mãos apertando 

ainda a Santa Eucaristia contra o peito.
- É o Tarcísio: o pequeno coroinha que, desde cedo amou Jesus Cristo na 

Sagrada Eucaristia, e é, para nós hoje, um exemplo a ser seguido.
Que o amor de Tarcísio pela Eucaristia nos inspire e nos revigore a fé.
O dia de São Tarcísio é comemorado em 15 de agosto.

9. Atividade para fixação do Tema trabalhado
a) Confeccionar uma faixa com as seguintes imagens:

M ovimento CucARístico |ovem
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b) Pedir que os adolescentes observem as imagens e falem sobre cada uma.

c) Dividir a turma em duplas. Cada dupla receberá uma folha com algumas 
perguntas sobre as quais deverá conversar. Poderão escolher um lugar bem 
tranquilo para uma conversa amiga e sincera. Na folha, estarão as seguintes ques
tões:

• Por que o pão transformado em Eucaristia é importante para minha vida?

• Eu quero, do fundo do coração, ser discípulo de Jesus?

• Qual o significado que o pão traz na minha vida? Cite alguns exemplos.

10. Oração final

Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, 
inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó 
bom Jesus, ouvi-me. Dentro das Vossas Chagas, escondei-me. Não permitais que 
de Vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, 
chamai-me. E mandai-me ir para Vós, para que Vos louve com os Vossos Santos, 
por todos os séculos. Amem.

M ovimento CncARístico |ovem
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Покровитель нл місяць
С вятий  Папа Іван XXIII

Народився 25 листопада 
1881 в Сото іл М онде, в 
Берґам о (Італія) і того сам ого 
дня був охрищ ений під іменим 
Анж ело Д ж ю зепе. Вихований в 
глибоко релігіній родині.
Перш ою  ш колою для Д ж ю зепе 
було прикладне ж иття родини 
в параф ії і це записалося і 
залиш илося глибоко в душ і 
Д ж ю зепе аж до смерти.
Великий релігійний вплив мав 
на хлопчика його стрийко 
Ш авієр.

Навчався в сем інарії в 
Берґам о аж до другого року 
богословії і тут почав 
редагувати сво ї духовні 
записки, які пізніш е були 
зібрані в "Щ оденнику Душі". Був членом  третього францісканського 
чину.

В роках від 1901 до 1905 навчався в Папській С ем інарії і в том у 
часі один рік служ ив у  війську. Став висвячений на свящ еника 10-го 
серпня 1904 р. і зараз був призначений на секретара для нового 
єпископа Берґам о Д ом  Д ж іаком о Тодескіні й йому товариш и в в його 
подораж  і в м ісійних підприйняттях, беручи участь у  багатьох 
апостольських ініціативах. В сем інарії був учителем  історії Церкви, 
патрології і апологетики й асистем нтом  Католицької Ж очої Акції, 
співпрацівником  католицького щ оденника в Берґамо. Здібний і дуж е 
пош укуваний проповідник, відзначався красою  своїх проповідей, 
глибким і переконую чим  зм істом .

1915 коли вибухла війна, був покликаний на сарж инта і капеляна 
поранених вояків. Ревно посвячувався у  пасторальній праці м іж 
м олодим и студентам и й духовном у проводові сем інаристів.
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Покровитель нл місяць
1921 року почався другий період його ж иття присвячений праці на 

церковном у полі. Папа Венедикт ХУ покликав його до проводу 
П апської Ради А кц ї Пропаганди Фіде, й в том у часі він відвідав багато 
д ієцезій в Італії організую чи м ісійні групи.

Року 1925 став Папським  Візітатором  в Болгарії, де ревно і з 
лю бов'ю  та посвятою  працю вав, ревно посвячувався праці над 
потерпілим и в Болгарії через великий зем летрус 1928 року. Різні 
терпіння і труднощ і переносив тихо й терпеливо

Року 1935 був призначений на Апостольського Д елегата в 
Туреччині. Там ревно працю вав, відзначую чися головно вмінням 
д іалогувати з православним и й м усульм анам и. Коли прийш ла Друга 
Світова Війна він був у  Греції і врятував багато ж идів. За його 
старанням  Апостольська Д елеґатура старалася про їхній виїзд в 
безпечні країни.

Року 1944 був назначений А постольським  Нунцієм в Парижі й 
давав велику допом огу воєнним  в'язням  у  Франції. Відвідав всі великі 
відпустові місця в Ф ранції і брав участь в різних релігійних 
підприйняттях. Здібний і вмілий та второпний обсерватор всяких 
справ, все виконував повний надії на Бога. Відзначався простотою  і 
второпністю  головно в диплом атичних тяж ких справах. Завсіди 
поводився в усіх обставинах як добрий свящ еник. В 1953 року став 
Кардиналом  і Патріярхом  Венеції, де виконував справж ню , 
посвячував свого часу на м олитву, розваж ання й душ пастирсьу працю.

Після смерти папи Пія XII став вибраний на Папу й прийняв ім'я 
Іван Павло XXIII. Його папсьське служ іння тривало м енш е як п'ять літ, 
але в том у часі виконав велику м ісію  як добрий пастир. Спокійний, 
поваж ний, відданий, простий сердечний, відданий практиці діл 
м илосердя. Видав дві важливі енцикліки "М ир на Зем лі" (Пачем і 
Терріс) і "М атір і Учителька" (М атер ет М агістра)

Скликав Рим ський єпископський Синод, встановив комісію  
перегляду Канонічного Права, скликав Ватиканський Собор II. Нарід 
бачив у  ньом у великого духа молитви а його особа, яка розпочала 
важливі реформи в Церкві, ясніла м иром  притам анним  того хто 
завсіди ж иве в злуці з Богом. Помер дня 3 червня 1963 року.
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$Anto do mês
PAPA JOAO XXIII

Nasceu no dia 25 de Novem 
bro de 1881 em Sotto il M onte, 
diocese e província de Bérgam o 
(Itália), e nesse m esm o dia foi 
batizado com o nom e de Ângelo 
G iuseppe num a fam ília muito 
religiosa. O clim a religioso da 
fam ília e a fervorosa vida paro
quial foram  a prim eira escola de 
vida cristã, que m arcou a sua 
fisionom ia espiritual. Ao seu tio 
Xavier, ele m esm o atribuirá a sua 
prim eira e fundam ental form a
ção.

Estudou no Sem inário  de 
Bérgam o até o segundo ano de teologia. Ali com eçou a redigir os seus 
escritos espirituais, que depois foram  recolhidos no "Diário da alm a". Foi 
m em bro da ordem  franciscana secular.

De 1901 a 1905 foi aluno do Pontifício Sem inário. Neste tem po pres
tou, além  disso, um ano de serviço militar. Recebeu a O rdenação sacerdo
tal a 10 de Agosto de 1904, em Roma, e no ano seguinte foi nom eado 
secretário do novo Bispo de Bérgam o, D. G iacom o M aria R. Tedeschi, 
acom panhando-o nas visitas pastorais e colaborando em m últiplas in iciati
vas apostólicas. Foi professor de história eclesiástica, patrologia e apologé- 
tica. Foi tam bém  Assistente da Ação Católica Fem inina, colaborador no 
diário católico de Bérgam o e pregador m uito so licitado pela sua e loquên
cia elegante, profunda e eficaz. Dedicou-se ao m agistério no Sem inário  e 
ao apostolado, sobretudo entre os m em bros das associações católicas.

Em 1915, quando a Itália entrou em guerra, foi sargento sanitário  e 
capelão m ilitar dos so ldados feridos. Trabalhou na pastoral dos jovens 
estudantes. Foi d iretor espiritual do Sem inário.

Em 1921 teve início a segunda parte da sua vida, dedicada ao serviço 
da Santa Igreja. Sendo cham ado a Roma por Bento XV com o presidente 
nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a Propagação da Fé,
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$ли+о do mês
percorreu m uitas dioceses da Itália organizando círculos m issionários.

Em 1925, Pio XI nom eou-o Visitador A postólico para a Bulgária, onde 
atuou com grande so licitude e caridade, aliviando os sofrim entos causa
dos pelo terrem oto de 1928. Suportou em silêncio as incom preensões e 
dificu ldades depositando sua confiança em Jesus crucificado.

Em 1935 foi nom eado Delegado Apostólico na Turquia e Grécia, onde 
trabalhou com intensidade ao serviço dos católicos e destacou-se pela sua 
m aneira de dialogar e pelo trato respeitoso com  os ortodoxos e os m uçul
m anos. Q uando irrom peu a segunda guerra m undial ele encontrava-se na 
Grécia, salvou m uitos judeus com a "perm issão de trânsito" fornecida pela 
Delegação Apostólica.

Em 1944 Pio XII nom eou-o Núncio Apostólico em Paris. A judou os 
prisioneiros de guerra na França. Visitou os grandes santuários franceses e 
participou nas festas populares e nas m anifestações religiosas m ais signifi
cativas. Foi um observador atento, prudente e repleto de confiança nas 
novas iniciativas pastorais do episcopado e do clero na França. Distinguiu- 
-se sem pre pela busca da sim plicidade evangélica, inclusive nos assuntos 
diplom áticos m ais com plexos. Agiu sem pre com o sacerdote em todas as 
situações, dedicava m uito tem po para orar e a meditar.

Em 1953 foi criado Cardeal e enviado a Veneza com o Patriarca, reali
zando ali um pastoreio sábio e e m p re e n d e d o r. Depois da m orte de Pio 
XII, foi eleito Sum o Pontífice a 28 de Outubro de 1958 e assum iu o nome 
de João  XXIII. O seu pontificado, que durou m enos de cinco anos, apresen
tou-o ao m undo com o uma autêntica im agem  de bom Pastor. M anso e 
atento, em preendedor e corajoso, sim ples e cordial, praticou cristãm ente 
as obras de m isericórdia corporais e espirituais, visitando os encarcerados 
e os doentes, recebendo hom ens de todas as nações e crenças e cultivan
do um extraordinário sentim ento de paternidade para com todos. O seu 
m agistério foi m uito apreciado, sobretudo com  as Encíclicas "Pacem  in 
terris" e "M ater et m agistra".

Convocou o Sínodo rom ano, instituiu uma Com issão para a revisão do 
Código de Direito Canônico e convocou o Concilio  Ecum ênico Vaticano II. 
O povo viu nele um reflexo da bondade de Deus e cham ou-o "o Papa da 
bondade". Sustentava-o um profundo espírito de oração, e a sua pessoa, 
iniciadora dum a grande renovação na Igreja, irradiava a paz própria de 
quem  confia sem pre no Senhor. Faleceu no dia 3 de Junho de 1963.
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«В Твоїм Успеню наша надія, Ти нам вказала до неба шлях»!

f  IRMÃ VERÔNICA NOGAS, SMI

“Os olhos jamais contemplaram, ninguém 
pode explicar, o que Deus tem preparado àquele 
que em vida O amar".

A Ir. Verônica, no dia 15 de agosto de 2017 
aparesentou-se diante da face de Deus para 
receber a recompensa que o Senhor preparou-lhe.
Ela O amou intensamente por toda a sua vida.

Deus tem para todos nós um plano, uma 
missão a cumprir e Verônica cumpriu fielmente a 
sua missão que lhe foi confiada pelo Altísismo.

Quando Ele nos chama é porque a nossa 
missão já está cumprida, cabe a nós respeitar a 
vontade de Deus e pedir paz e consolo para aque
les que ficam. O amor de Deus nos fortalece, o 
amor de Deus nos guia e conforta. Nos momentos de dor, devemos entregar o 
nosso coração ao Senhor e Ele nos acalentará.

Irmã Verônica há 47 anos foi Religiosa da Congregação das Irmãs Servas de 
Maria. Nascida em 27 de abri, de 1953, no município de São José dos Pinhais, 
Paraná. Seu pai Demétrio Nogas e mãe Anastasia da família Remes. Recebeu o 
sacramento do batismo das mãos do Padre Irineu Bilan, OSBM, na igreja da 
Santíssima Trindade na colônia Marcelino. Seus padrinhos foram Sr. Gregorio 
Vemitsky e Irene Kucharska.

Os pais devotos, rezavam juntos diariamente na família, nos domingos 
levavam as crianças à igreja e catecismo. A família teve treze filhos. Sete meninos 
e cinco meninas. Verônica era quarta filha da família.

No coração da pequena Verônica cresceu o amor a Deus e ao próximo para 
servir a Igreja. Para isso, e com isso cresceu a vocação à vida religiosa na Congre
gação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, porque ela as admirava e amava.

Cumpriu-se o seu desejo em 22 de fevereiro de 1970, entrou na candidatura 
na Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, sendo sua mestra do novi
ciado Irmã Zita Prochera e Superiora Irmã Maria Korchaguin. Recebeu o hábito 
das Irmãs Servas de Maria Imaculada 08 de dezembro de 1970. Fez os primeiros 
votos 8 de dezembro de 1972, e a oferenda de toda a sua vida a Deus na Congrega-
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ção em 02 de fevereiro de 1978.
Irmã Verônica realizava a sua missão de Serva de Maria na educação, na 

catequese, nos vários movimentos na Igreja, ela gostava de cantar e dirigir o canto. 
Rezava com fervor, realizava todo o seu trabalho conscientemente, era capaz de 
tudo, assumia a missão a ela confiada com humildade e alegria. Era feliz, confiava 
em Deus, procurava a formação espiritual, intelectual e profissional. Ela amava a 
sua Congregação.

A missão e o serviço de Superiora local exercia de forma responsável, com 
amor, dedicação e sinceridade. Em março de 2003, foi enviada para Casa Geral 
Anunciação de Nossa Senhora em Roma na Itália.

Em 30 de maio de 2003, foi a Ucrânia . Em julho, passou os exames para 
entrar na Academia de Artes em Lviv, onde alcançou excelentes resultados para 
entrar na Academia de Artes cursou "arte sacra".

Em 21-26 julho participou da Conferência dos Religiosos "Transfiguração do 
Senhor." Foi a primeira conferência da história da Igreja depois da Igreja sair da 
clandestinidade. Em setembro iniciou o ano letivo na Academia de Artes em Lviv. 
Orientou as Irmãs sobre o trabalho educativo. Em dezembro de 2004, o seu pai 
Demétrio passou para a vida eterna. Para Ir. Verônica foi uma experiência de 
grande dor sabendo da impossibilidade de estar no Brasil neste momento doloroso.

Além dos estudos na Academia de Belas Artes, estudou "Teologia do ícone" 
no Instituto Pedagógico -UKU para entender melhor o icone. Em julho do mesmo 
ano participou como delegada no Capítulo Geral da Congregação em Roma.

Em 2005, a saúde da sua mãe Anastasia se agravou e ela não esperou o retor
no da Irmã Verônica ao Brasil, foi para a casa do Pai Eterno.

Estudou ícones bizantinos. Em 2007, no mês de abril, na Semana Santa foi 
para a Terra Santa. Completou o "bacharelado". Em defesa do "bacharelado" teve 
que pintar uma capela na aldeia Korchyn. Como tarefa e missão pintou a Virgem 
Odehitria uma figura central na capela, pelo que obteve a maior nota. Foi premia
da como a melhor aluna da arte sacra. Em 2008 começou o Curso de Pós-Gradua
ção -  especialidade. A noite fazia patrologia no Instituto Catequético - Universi
dade Católica. Também estudou "Bíblia e ícone."

Acompanhou as crianças vencedoras do quarto Festival de cânticos espiritu
ais contemporâneos "Пісня Серця”. Participou da conferência científica interna
cional "A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja". Para a conclusão do 
curso, no santuário da Igreja de São Vladimir, pintou o Espírito Santo e o ícone de 
três apóstolos na "Comunhão dos Apóstolos", ou seja, João, Mateus e Bartolomeu.

Irmã Verônica deu formação permanente para as irmãs em Roma. O tema foi 
"Assunção da Santíssima Virgem Maria no ícone.".
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Disse Ir. Verônica: “Esses seis anos e meio para mim foram uma grande 
bênção e graça de Deus. Para todos os meus sinceros agradecimentos; a irmã 
Luiza de maneira especial pelo apoio, ajuda e encorajamento para continuar os 
estudos.”

Em 2009, retomou para a sua Província São Miguel Arcanjo no Brasil. Traba
lhou em União da Vitoria, em Ivaí, onde, em 2013 assumiu a missão de superiora 
local até 2014, aqui pintava e era professora de ícones no noviciado das Irmãs 
Servas de Maria Imaculada. Restaurou as pinturas dos ícones da Igreja ucraniana 
na Serra do Tigre em Dorizon. Promoveu o curso de ícone em Marcelino - São 
José dos Pinhais.

O interior da Catedral São João Batista, a nova Igreja Santíssima Trindade na 
Colônia Marcelino, Município de São José dos Pinhais, receberam a pintura de 
ícones sob a direção e finalização artístico-iconográfica da Ir. Verônica Nogas, 
SMI. Promoveu CURSOS de Extensão - Iconografia: Técnica, Pintura, Escrita, 
Arte e Teologia na FASBAM.

Uma pessoa leiga postou sobre a Ir. Verônica: “Ir. Verônica durante a vida 
pintou ícones de Maria e, como Serva de Maria, hoje no dia da Assunção de Nossa 
Senhora foi chamada para fazer parte do ícone da Assunção na eternidade”.

O repórter que entrevistou Ir. Verônica, no dia da bênção da igreja em Marce
lino disse:”Uma coisa interessante é que a Irmã chama-se Verônica e faz lembrar 
a cena daquela mulher que limpou o rosto ensanguentado de Jesus e a ela é dado 
o nome de VERÔNICA -  Verdadeiro ícone.

Irmã Verônica se encontrava em plena atividade, fica seriamente doente. 
Partiu deste mundo 15 de agosto de 2017, com 63 anos de vida, no dia de Assun
ção da Mãe de Deus e dia do nascimento da Congregação da Imaculada Virgem 
Maria, em 1892, Zhuzhelh, Ucrânia.

Devido ao grande número de fiéis e em homenagem ao trabalho que prestou 
nas igrejas, a divina Liturgia e as celebrações funerais, depois do velório na Casa 
de Repouso Madre Anatólia, foram celebradas na paróquia São Josafat pelos: 
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, OSBM e Bispo Eparca Dom 
Meron Mazur, OSBM, concelebrada por 15 sacerdotes, com grande participação 
de familiares e admiradores da Irmã Verônica. Foi sepultada na cessão da Congre
gação, no cemitério paroquial São Josafat em Prudentópolis.

Que Deus a recompense por todo o seu serviço, por todo o trabalho e missão 
que passou por suas mãos, bom exemplo que deixou, para que cada uma de nós 
esteja preparada a fim de atender as necessidades dos outros e merecer a vida 
etema, face a face com Deus. Que a memória dela seja etema. Вічная їй пам’ять!

Irmãs Servas de Maria Imaculada.
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