
Редакційне
Що посіємо те будемо збирати

Святий Павло, в листі до Коринтян, пиш е: "Хто скупо сіє, скупо 

буде жати; хто ж щ едро сіє, той щ едро ж атим е" (2 Кор 9,6). А  в листі до 

Галатів: "Щ о хто сіє, те й буде ж ати" (Гал 6,7).

Наше тузем не ж иття це час сіяти, садити, приготовляти ж нива й 

збирання м айбутніх овочів.

Закон природи ясний всім: нема ж нив коли не буде садж ення або 

сіяння. Одне залеж ить від інш ого і обоє тісно зі собою  лучаться. Хто 

хоче мати урож ай і ж нива, м усить найперш е садити або сіяти, 

доглядати поле, щоб вкінці радіти ж нивам и.

Стається, однак, що люди так захоплю ю ться тузем ним  ж иттям , що 

не дивляться вперед і навіть не хочуть дум ати, що час йде або краще 

летить щ осили вперед, час ж нив на вічність все ближче й ближче. Аж  

тоді коли приходиться стати перед Богом і показати зібрані добрі овочі
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Редакційне
ж иття, вони догадую ться пощ о вони на цій зем лі жили.

Тузем не ж иття це час приготовлятися до зустрічі з Творцем, який 

буде вим агати овочів д обрих діл зібраних під час ж иття.

Бути розум ною  лю диною  це розумно ж ити, розум но працю вати, 

розум но приготовлятися до м айбутності, розум но оціню вати всі 

зем ські речі й справи.

Нема сумніву, що сівба дуж е часто трудна, приносить ум учення, 

вим агає старань. Одначе хто розум ний, береться до неї розум но й 

відваж но, дивиться не на труди, що треба нині переносити, але на 

овочі, які з неї прийдуть. Гарно говорить про ту  справу Псалом: "Хто сіє 

у сльозах, з радістю  буде жати. Іде з плачем, іде несучи м ірку зерна. 

Повертається додом у радий несучи снопи зі собою " (Пс 126,5).

Всі ми покликані за цього ж иття до праці, до садж ення, бо важний 

є для нас час доки прийде час ж нив. Щ аслива лю дина, що буде могла 

в той день поглянути на своє ж иття і радіти, що в ньом у була праця, 

творення д обрих діл, бо коли настане час надгороди за праці ж иття, 

настане й час радості, де забуваю ться за всі перебуті труди й проляті 

сльози, а прийде радість з того, що є з чим  стати перед Творцем.
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Editorial
Colhe-se o que se planta

São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lem bra que a abundância 
da colheita depende da abundante sem eadura: "Aquele que sem eia 
pouco, pouco ceifará. A quele que sem eia em profusão, em profusão ceifa
rá" (2 Cor 9, 6). E na carta aos Gálatas: "O que o hom em  sem eia, ele o 
colherá" (Gl 6, 7). A  presente vida é uma época de sem eadura, cujo fruto 
será colhido na vida futura.

A  sem eadura é necessária para que se possa ter a colheita e só tem  
sentido em vista da colheita. No entanto, m uitas vezes o hom em  passa a 
sua vida convicto de que só deve preocupar-se com o presente, deixando 
a vida futura com o algo insignificante ou algo a ser lem brado só quando os 
bens m ateriais já  não m ais satisfazem  os seus anseios.

A  sabedoria, conform e a Escritura, consiste em saber prever o além  
durante o tem po de plantio e sem eadura. O incentivo para o trabalho é o 
além .

Ser sábio, consiste em lidar ciosam ente com as coisas terrenas, tendo 
sem pre em vista a colheita que virá no futuro.

São Paulo acentua a proporção que existe entre a sem eadura e a 
colheita: Quem  sem eia pouco, pouco colherá, e quem  sem eia m uito, terá 
uma colheita abundante (Cfr. 2 Cor 9 ,6 ). Sem  dúvida, a sem eadura, m uitas 
vezes, é árdua e cansativa; todavia o cristão a realiza perseverante, recon- 
fortando-se com  a esperança de alegria na vida futura: "Os que sem eiam  
com lagrim as, ceifarão em m eio de canções. Vão andando e chorando ao 
levar a sem ente; ao voltar, voltam  cantando, trazendo seus feixes" (SI 126, 
5s).

Todos nós som os convidados para sem ear o bem durante a presente 
vida. Isso, sem  dúvida, m uitas vezes traz d ificu ldades e sofrim entos, m as a 
recom pensa de uma abundante colheita vem  do próprio Deus que não faz 
prom essas vãs para iludir. Sendo a verdade pura ele prom ete o que verda
deiram ente acontecerá: "quem  sem eia com largueza, com largueza co lhe
rá" (2 Cor 9, 6).

Pe. Tarsísio Zaluski, OSBM
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Intenção Universal
Diálogo ao serviço da paz
Para que a linguagem do coração e do diálogo prevaleça 

sempre sobre a linguagem das armas.

Desde o início da sua história o m undo está procurando a paz, prom o

vendo guerras, derram ando sangue, m as não conseguiu fazer a paz reinar 

entre os hom ens. A  história provou que com a linguagem  das arm as não 

se consegue a paz. O diálogo é o único cam inho para conquistá-la em 

todos os níveis, e segm entos da sociedade. No diálogo está o segredo do 

entendim ento e a paz é fruto do entendim ento. Tentativas de levar ao 

entendim ento pela im posição de idéias, prejudicam  a busca da verdade, 

não possuída, em caráter absoluto, por ninguém  - por nenhum a autorida

de religiosa ou sistem a político-ideológico. Só se aproxim a da verdade 

quem  dialoga. Essa constatação se aplica no am biente dom éstico, profis

sional, do exercício da cidadania e tam bém  nas grandes tratativas de 

relações políticas internacionais e esforços para fazer o m undo viver em 

paz. Buscar a paz acim a de tudo é abrir-se ao diálogo. Só o entendim ento 

conquistado pelo diálogo possibilita o avanço na direção da paz. Tanta 

d ificu ldade de conseguir a paz, esse grande dom  de Deus é resultado da 

incom petência para o diálogo. Nesse ponto, há um detalhe de grande 

im portância para que o d ialogo perm ita o entendim ento e, consequente

m ente, o aproxim ar-se da verdade. Trata-se da superação das visões de 

m undo estreitas, que im possibilitam  os avanços necessários para se alcan

çar a paz a partir do diálogo.

A  ve locidade das m udanças culturais e tecnológicas que acontecem  

no m undo e de m odo m ais intenso afetam  os jovens, colocando-os num a 

situação peculiar de vida e de com preensão, não raram ente colide com as 

visões, posturas e escolhas da geração adulta. O convívio de diferentes 

gerações e suas visões requer um diálogo sincero. O diálogo é abso luta

m ente necessário para se chegar à com preensão no m eio das m udanças 

culturais.
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Intenção Universal
Cam inhar rum o à paz, a partir 

do diálogo que leva ao entendi

m ento, exige sinceridade e sensi

bilidade social e política.

A  falta de d iálogo na política 

ocorre igualm ente no âm bito 

religioso. A  com preensão, m uitas 

vezes torna-se difícil por causa da 

rigidez, da hegem onia, do conser

vadorism o ou da falta de preparo 

intelectual. Não se pode "rifar" 

projetos e pessoas im pondo-os 

unilateralm ente. Sem pre se deve estar disposto ao d iálogo que salva.

Do diálogo entre diferentes culturas, passando pelo respeito aos d irei

tos hum anos, a responsabilidade no cuidado am biental - livre da ganância, 

até o com bate à pobreza, são condições indispensáveis na construção e 

conquista da paz.

As redes sociais e toda a tecnologia digital à disposição, hoje saturadas 

de inform ações, podem  ter sua força de serviço enfraquecida e com pro

m etida por conta do não desejo e da incom petência de dialogar em busca 

da verdade.

Mal m aior form a-se quando desm orona o m ais im portante santuário 

de cada pessoa: a sua consciência que é um im portante lugar para o d iá lo

go, m as tantas vezes torna-se am biente em que m entiras ganham  aparên

cia de verdades. Corrom pida a consciência, não haverá m esm o saída para 

a paz.

A  incom petência para o d iálogo im possibilita que sejam  alcançadas as 

so luções para conflitos de toda espécie que reinam  no m undo. É hora de 

investir na educação de todos para o d iálogo a partir da convicção incon

testável de que ele é o cam inho seguro para a paz.
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Загальне Намірення А. М.
В службі для миру
Щоб мова серця і діалогу завсіди перемагала мову 

зброї

Ціла історія лю дства просякла війнами й м ільйонам и лю дських 

ж ертв під покриш кою  шукання миру. Провадилися і провадяться 

кроваві війни ніби для того, щоб запанував м ир між народами й в 

цілом у світі. Але ніяка воєнна зброя, ніяка мова збро ї не здібна 

запровадити мир у світі, так як бачим о, що за тисячі років не 

запровадила його. Д іялог це одинока дорога для осягнення м иру в 

усіх  рівнях і верствах суспільности. В д іялозі леж ить секрет взаїм ного 

вирозум іння. Всякі зусилля дійти до порозум іння без д іялогу 

переш кадж аю ть відкрити правду, якої вповні не посідає, ніяка 

лю дина, ніяка церковна влада або політична систем а. Д о правди 

доходиться дорогою  діалогу, тільки хто вміє д іалогувати може 

сподіватися осягнути мир. Це важне так  по родинах, в професійних 

осередках, у  виконуваннях різних зайнять у  суспільстві і головно в 

усяких інтернаціональних зусиллях запровадити в світі мир. Ш укати 

миру, це, в першій мірі, отворитися до діалогу, який одинокий може



Загальне Намірення А. М.
зродити взаїм не вирозум іння м іж  особам и чи народами, з чого 

родиться мир. Правдивий м ир це великий Божий дар для лю дства і 

коли нині світ віддаляється все більше від того Божого дару, це висдід 

некомпетентності не готовости до діалогу. Якраз в ціненні Того Божого дару 

лежить секрет, щоб діалог дозволив допровадити до вирозуміння і 

послідовно до зближення до правди, з якої родиться мир. Треба для світу 

усвідомитися, що всякі, дуже часто, вузькі особисті переконання, це 

перешкода до осягнення миру через діялог.

Шукати й старатися про мир це не проливати кров противників, але 

діалогувати, це не накидатися своїми переконаннями, але приймати 

переконання інших. Неприпустимий є брак діалогу так в політиці як і в 

релігійному житті, де дуже часто, через вузькі світогляди і бажання накинути 

свої переконання, без діалогу, замикається дорогу до миру. Ніхто не має права 

накидати односторонно свої переконання, без уваги на думки інших.

Порозуміння між різними культурами, пошана до прав кожної людини, 

відповідальність за мир у світі це необхідний середник боротьби проти 

всякого надужиття щодо збереження природніх багатств, політики, 

релігійности і всього того, що сприяє для постання миру у світі.

Нинішні середники всяких соціальних мереж і технологій можуть стати 

великою силою в запровадженні охоти й здібности діалогу між всякими 

верствами суспільства. Велике зло у світі стається коли зруйнується святиня 

кожної людини, тобто її совість, яка становить велику силу в пошукуванні 

добра всіх, а не власного. Совість становить сприятливий амбієнт де 

зроджується мир і засудження всякої неправди яка назверх набирає виду 

правди, але в дійсності правди нема. Через скорумповану й звихнену 

совість ніколи людство не дійде до миру.

Нездібність до діалогу унеможливлює, подолати всякі конфлікти у світі. 

Нинішнє людство мусить вложити багато зусилля у вихованні всіх, молоді й 

старших, до діалогу, бо це одинока дорога до осягнення миру.

О. Тарсикій 3.
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Tema:
O ícone e a Liturgia

MEJ

1. Motivação:
Preparar um ambiente de oração 

com vela, incenso e diferentes ícones de 
Jesus e Maria. Ou, se possível realizar o 
encontro dentro da igreja explorando os 
ícones presentes no iconostas. Iniciar 
convidando os jovens para observarem o 
ambiente focando os ícones expostos. 
Na sequência rezar o texto bíblico 
proposto.

2. Texto bíblico: Jo 1,1-5;12-14;18

3. Desenvolvimento:
A iconografia é a expressão mais 

visível das Igrejas Cristãs Orientais. O 
Antigo Testamento proibia confeccionar 
ídolos ou representar Deus, com a inten
ção de afastar o povo da idolatria. (Con
ferir Ex. 20,4). No Novo Testamento, o Deus encarnado, Jesus Cristo, podia ser 
visto, ouvido, tocado, por isso podia ser representado (Catecismo Cristo Nossa 
Páscoa, 589).

Jesus Cristo é o ícone (eikon) visível do Pai invisível", (ver Jo 10,30 /  Jo 14,9). 
Prestamos honra aos ícones, beijando-os, oferecendo incenso, acendendo velas 
ou lâmpadas diante deles (Cat. Cristo Nossa Páscoa, 591).

O ícone depois de bento possui poder curativo contra todos os malefícios do 
demônio, faz dele fonte de saúde diante das doenças. É necessário contemplá-lo 
em oração para ver Deus no próximo. Do contrário, compreendê-lo-emos apenas 
como uma obra de arte ou uma decoração.

Na nossa Igreja esta veneração ocorre na Divina Liturgia onde a iconostase 
(parede de ícones que separa a nave dos fieis do lugar sagrado onde se celebra a 
Divina Liturgia) que representa a porta que conduz para a eternidade. Nela
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vemos tudo que Cristo fez por nós para nos salvar.

Simbolismo dos ícones de Cristo
A auréola em forma de cruz em torno da cabeça de Cristo com a inscrição 

grega hó Ón, que significa "Aquele que é". A túnica vermelha, representa a natu
reza divina de Cristo e o manto azul a encarnação da natureza humana. Nos 
ícones da Transfiguração, da Ressurreição, Ascensão, do Último Juízo e também 
nas imagens do Menino Jesus nos ícones da Mãe de Deus, as vestes de Cristo são 
representadas nas cores dourada e branca, que simbolizam a natureza divina e a 
natureza humana glorificada em Cristo. (Cat. Cristo Nossa Pascoa, 593). O OH -  
dentro do nimbo, simboliza aquele que é, ou aquele que existe, o Eterno.

Rosto de Cristo, sério e ao mesmo tempo misericordioso, representa Cristo 
como juiz do mundo, no entanto misericordioso com o ser humano.

A destra (mão direita) de Cristo, abençoa. Os dedos se compõem de tal 
forma que é possível ler as iniciais IC XC -  da mesma forma o celebrante, bispo 
compõe os dedos para abençoar os fiéis. Na mão esquerda, o Santo Evangelho o 
qual lembra o "Livro da Vida" (Flp 4,3; Ap21,27). Livro aberto, às vezes é um 
pergaminho onde vemos em letras grandes AQ (alfa e ômega) ou as próprias 
palavras de Cristo "Vinde a mim..." (Mt 11,28), ou ainda "Eu sou a luz do mundo" 
(Jo 8,12) e outras inscrições.

A postura de Cristo, majestosa, mas não ameaçadora ou temível, é aconche
gante e atraente... (conferir Jo 6,37 - Mt 11,28).

A auréola de luz redonda ou alongada em torno de Cristo, nos ícones da 
Transfiguração, Ascensão e Cristo Pantokrático, chama-se mandorla e simboliza a 
presença do céu e anuncia a segunda vinda de Cristo.

Jesus Criança, sempre apresentado com face de adulto; testa alta, símbolo 
de sua eterna natureza como Verbo de Deus e Sabedoria Divina. O pergaminho 
nas mãos de Jesus, simboliza a Nova Lei, a qual Ele ensina.

As vestes da Virgem Maria
Túnica azul-celeste ou azul-esverdeada, símbolo da natureza humana de 

Maria. O manto cor bordô ou vermelho, simboliza a divindade. Três estrelas na 
testa e nos dois ombros de Maria, simbolizam a sua perpétua virgindade; antes, 
durante e depois do nascimento de Cristo. Olhos grandes, símbolo de uma 
profunda contemplação orante. Boca pequena, tendência para o silêncio e para a

MEJ
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meditação (ver Lc 2,19). Lábios finos, símbolo de profunda vida espiritual. Nariz 
direito e longo, símbolo da beleza e da dignidade na cultura mediterrânea. Pesco
ço reforçado ou um pouco inflado, símbolo da fortaleza interior, pessoa espiritu
al, cheia do Espírito Santo.

Dedos finos e longos, símbolo da ascese e vida espiritual. Mão que indica 
Jesus, missão da mãe de Deus; indicar Jesus como o único caminho, a verdade e 
a vida para todos. O fundo dourado ou amarelo claro, simboliza o céu, a presença 
de Deus.

(Para melhor embasamento conferir Catecismo Cristo Nossa Páscoa páginas 
210 até 217).

5. Reflexão:
- Em nossos lares, os ícones (aqueles deixados pelos nossos avós, pais), 

ocupam um lugar de respeito ou estão esquecidos nos depósitos e cantos da 
casa?

- Que lugar os ícones estão tendo dentro das nossas igrejas, nas nossas 
celebrações litúrgicas?

6. Compromisso:
Não priorizar somente as pinturas modernas para ornamentar as paredes da 

casa, mas reservar um lugar especial para os ícones e rezar em família diante dos 
mesmos. Presentear seus familiares, amigos com ícones, para desta formar seus 
lares sejam abençoados.

7. Oração: Tocar no Manto de Maria

Material: uma faixa de TNT azul, ícone da Virgem Maria, música: cubra nos 
com teu manto de amor (Roberto Carlos ou outros).

Procedimento: duas pessoas seguram nas pontas do TNT, uma das pontas 
deve estar ligada ao ícone de Maria. Passar esta faixa sobre as cabeças dos parti
cipantes motivando-os a tocarem no manto de Maria, fazendo pedidos de 
bênçãos e agradecendo as graças recebidas. Enquanto isso colocar a música 
citada. Concluir rezando: Богородице Діво.

MEJ
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Tema:
Pertenço à Igreja Greco-Católica Ucraniana

- Oração: (Царю Небесний) Santíssima Trindade, tende piedade de nós; 
Deus Pai, purificai-nos de nossos pecados; Cristo Senhor, perdoai as nossas 
culpas; Espírito Santo, vinde e curai as nossas enfermidades, pelo poder do Vosso 
nome.

A Igreja Católica é constituída por muitas Igrejas autônomas "sui juris" 
dentre as quais está a Igreja Católica do rito Bizantino Oriental, que obediente ao 
Papa professa a mesma doutrina e fé que as outras. No entanto com particulari
dades histórico-culturais, uma tradição teológica, litúrgica e disciplinar, diferen
tes e estrutura organizacional separada.

Igreja Greco-Católica Ucraniana - Está radicada no Brasil desde 1895, quando 
vieram os primeiros imigrantes ucranianos. Em 12 de maio de 2014 a Igreja Cató
lica Ucraniana no Brasil, que tinha a estrutura canônica de uma Eparquia consa
grada a São João Batista, foi elevada pela Santa Sé ao status canônico de Metro- 
polia, sendo criada uma nova Eparquia a ela sufragânea -  a Eparquia Nossa 
Senhora Imaculada Conceição, com sede em Prudentópolis, Paraná. A Igreja 
Greco-Católica Ucraniana Segue as determinações do Santo Padre o Papa. Está 
vinculada canonicamente ao Arcebispado Maior, com sede em Kiev, Ucrânia. 
Também está vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Rito - são os atos e as palavras usadas numa cerimônia religiosa: orações e 
cerimônias originais de um lugar, de acordo com os costumes e a cultura. No 
Oriente o Rito inclui além das cerimônias religiosas, uma disciplina, teologia e 
espiritualidade diferenciadas, passando assim a ser Igreja sui iuris que quer dizer 
de direito próprio e com uma hierarquia constituída, portanto a Igreja Greco-Ca
tólica Ucraniana é Igreja sui iuris.

O mais alto poder da nossa Igreja é o Sínodo dos Bispos, presidido pelo chefe 
desta Igreja particular, que atualmente é Dom Sviatoslav Shevchuk com sua sede 
em Kiev. (Cat. Cristo Nossa Páscoa, 302).

Rito - são as orações e a forma de celebrar de uma cerimônia religiosa, de 
acordo com os costumes e a cultura. O principal exemplo do rito bizantino é a 
Divina Liturgia - texto com súplicas diversas que diferenciam da Missa da Igreja 
do Rito Latino.

Congregação Mariana
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Sinais e Gestos litúrgicos específicos na Igreja Ucraniana

Sinal da Cruz -  Com os três dedos juntos, polegar, 
médio e indicador, e os outros dois dedos abaixados.

Colocar as mãos no peito, em forma de cruz ao 
receber a comunhão.

Inclinação -  expressão do nosso arrependimento 
e também sinal de uma profunda veneração e respeito 
(diante do Santíssimo Sacramento). Inclinando-se até 
o chão como nas celebrações de Quaresma confessa
mos os próprios pecados e ao se levantar nos sentí
mos, pela força da cruz e ressurreição, pessoas libertas 
do pecado.

Inclinar a cabeça significa ter obediência diante de 
Deus e humildade diante de sua vontade.

Quando o bispo em celebrações oficiais senta-se no meio da assembléia 
para ser visto pelos fiéis como pastor e mestre do rebanho de Cristo. Também os 
sacerdotes como cooperadores da Igreja sentam-se ao lado do bispo.

O beijo -  da cruz, do Santo Evangelho, do Santo Sudário, dos ícones e 
relíquias, é a demonstração do nosso amor e adoração a Deus e veneração dos 
Santos.

Durante a Profissão de Fé, oração do creio, o "ósculo da paz" entre padres e 
o bispo expressa o amor fraterno de uns para com os outros.

Bênção -  várias vezes durante a Divina Liturgia, o padre abençoa os fiéis em 
forma de cruz, colocando os dedos em ordem para que representem as primei
ras letras do nome do Senhor: IC XC (Jesus Cristo), nesta benção é o próprio Cristo 
que nos abençoa assim como abençoou os apóstolos.

Incensar- significa dar boas-vindas com perfume, também simboliza o nosso 
sacrifício que sobe até Deus como a fumaça do incenso.

O padre preside a Divina Liturgia de frente para o sacrário, ele não dá as 
costas para os fiéis, mas caminha na frente, guiando o povo, representa o pastor 
conduzindo suas ovelhas, se põe à frente de todas as necessidades da comunida
de.

ícone - Na tradição da Igreja Ucraniana, a veneração dos ícones está vincula
da às celebrações litúrgicas nos templos. O templo é o lugar de encontro entre o 
celeste e o terreno, entre o visível e o invisível, entre Deus e os homens. (Cat. 
Cristo Nossa Páscoa, 600).

Congregação Mariana
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Na Igreja Greco-Católica Ucraniana, não são 
usados instrumentos musicais para acompanhar os 
cantos, considerando que a voz humana é um instru
mento vivo e mais adequado para louvar a Deus. Não 
ergue-se as mãos durante a oração do Pai Nosso.

Muitos sinais, símbolos, gestos da Liturgia bizanti
na da igreja ucraniana que não foram citados sobre os 
quais pode-se conversar e refletir.

Temos também toda uma composição própria em 
torno dos Dias Santos da Páscoa e Natal e outros, como 
no período da Vinda do Espírito Santo toda a comunida
de reza por si e pelo mundo com a oração «Царю 
Небесний» feita de joelho.

Conversar sobre:
- De que forma podemos conhecer melhor a Igreja 

à qual pertencemos?
- Igreja ucraniana e seus gestos litúrgicos: o que 

precisamos praticar melhor?

Compromisso -  Ler e assistir:
- Catecismo Cristo Nossa Páscoa, pág. 106, parágra

fos, 2 7 1 e 272
- https://metropolia.org.br/quem-somos/identidade/
- ( h ttp s :/ / p t .a le te ia .o rg / 2 0 1 6 / 0 8 / 0 2 / v o c e -s a b ia -q u e -a -ig re ja -c a -

tolica-e-constituida-por-24-igrejas-autonomas/)
- https://www.youtube.com/watch?v=9iOsfrnelCA

Oração final - finalizar o encontro motivando os participantes a fazerem o 
sinal da cruz corretamente e, ao levar a mão na testa, pedir que Deus Pai abençoe 
e santifique os pensamentos; ao levar a mão no peito pedir que Jesus, purifique 
os sentimentos e ao levar a mão nos ombros, pedir que o Espírito Santo ilumine 
as ações.

h t t p s : / / k y r i o s . o r g . u a / l i t e r a t u r e / a r t i c l e s / 2 6 2 6 - s c h o - o z n a c h a e -
-znak-svjatogo-hresta.html

Congregação Mariana
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Св. Ап. Андрій Первозванний -  ЗО листопада

Один із Христових апостолів, галілеянин з 
Вітсаїди Галілейської, брат апостола Петра, 
перший із учнів Ісуса Христа, святий-покровитель 
України, Росії та Шотландії. День пам'яті ЗО 
листопада.

Андрій, як і його брат апостол Петро ловили 
рибу на Галілейському озері, коли Ісус Христос 
покликав їх за собою. Як розповідає євангелист 
Йоан, Андрій був одним із учнів Йоана 
Христителя і ще раніше свого брата був 
призваний Ісусом на Йордані. Тому Андрія і 
назвали Первозванним. Апостол разом зі своїм братом та двома синами 
були у числі найближчих Христових учнів.

За пізнішими переказами Андрій був апостолом в Константинополі, де 
він висвятив першого єпископа Стахія.

Андрія Первозванного вважають першим благовісником Євангелія 
Христового на землях України. Коли після зшестя Святого Духа апостоли 
кидали жереб, вирішуючи, куди кому йти проповідувати Христову віру, йому 
випала Скіфія, тобто землі сучасної України. Про благовість апостола свідчать 
такі давні християнські письменники, як Іполіт Римський (III ст), церковний 
історик Євсевій Кесарійський (IV ст) та ін.

У стародавньому літописі «Повість минулих літ» розповідається про 
подорож Андрія по українським землям:

Дніпро впадає у Понтійське море; море це звуть Руським. Уздовж його 
берегів навчав, як кажуть, святий Андрій, брат Петра. Коли Андрій навчав у 
Синопі і прийшов до Корсуня, він довідався, що від Корсуня недалеко гирло 
Дніпрове. І прибув він до гирла Дніпрового, а звідти вирушив угору по 
Дніпру. І сталося, що він прибув і зупинився під горами на березі. А ранком, 
уставши, промовив він до учнів, що були з ним: «Бачите ви гори ці? На горах 
цих засяє благодать Божа, буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог».
І піднявся він на гори ці, поблагословив їх, помолився Богу і зійшов з гори 
цієї, де пізніше виріс Київ.

За переказами, у Києві він залишив наперсний хрест, а в інших місцях — 
обітні. Літопис не має підтвердження в інших історичних пам'ятках, тому 
деякі вчені схильні вважати її легендою. Але це не завадило вважати Андрія 
Первозванного основоположником Церкви Христової в Україні.
----------------------------------------------------  14 ----------------------------------------------------
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Santo do mês
S. André Apóstolo -  30 de novembro

André apóstolo, o "pescador de Homens" (* 5 a. C. + 100)

Apóstolo de Jesus Cristo nascido em Betsaida da Galiléia, também conhecido 
como o Afável foi escolhido para ser um dos Doze, e nas várias listas dos Apósto
los dadas no Novo Testamento é sempre citado entre os quatro mais importan
tes, junto com Pedro, João e Tiago, sendo seu nome mencionado explicitamente 
três vezes: por ocasião do discurso sobre a consumação dos tempos de Jesus, na 
primeira multiplicação dos pães e dos peixes e quando, juntamente com Filipe, 
apresentou ao mestre alguns gentios. Também pescador em Cafarnaum, foi o 
primeiro a receber de Cristo o título de Pescador de Homens e, portanto, o 
primeiro a recrutar novos discípulos para o Mestre. Filho de Jonas tornou-se 
discípulo do João Batista, cujo testemunho o levou juntamente com João Evange
lista a seguirem Jesus e convencer seu irmão mais velho, Simão Pedro a segui-los. 
Desde aquele momento os dois irmãos tornaram-se discípulos do Senhor e deixa
ram tudo para segui-lo. No começo da vida pública de Jesus ocuparam a mesma 
casa em Cafarnaum. Segundo as Escrituras esteve sempre próximo ao mestre 
durante sua vida pública. Estava presente na Última Ceia, viu o Senhor Ressusci
tado, testemunhou a Ascensão, recebeu graças e dons no primeiro Pentecostes e 
ajudou, entre grandes ameaças e perseguições, a estabelecer a Fé na Palestina, 
passando provavelmente por Cítia (antiga Ucrânia), Épiro, Acaia e Hélade. Para 
Nicéforo ele pregou na Capadócia, Galácia e Bitínia, e esteve em Bizâncio, onde 
determinou a fundação da Igreja local e apontou São Eustáquio como primeiro 
bispo. Finalmente esteve na Trácia, Macedônia, Tessália e Acaia. Foi na Grécia, 
segundo a tradição, durante o reinado de Trajano, que foi crucificado em Patros 
da Acaia, cidade na qual havia sido eleito bispo, por ordem do procônsul romano 
Egéias. Atado, não pregado, a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como 
a cruz de Santo André, embora que a evidência generalizada deste tipo de martí
rio não seja anterior ao século catorze. Suas relíquias foram transferidas de 
Patros para Constantinopla (356) e depositadas na igreja dos Apóstolos (357), 
tornando-se padroeiro desta cidade. Quando Constantinopla foi invadida pelos 
franceses no início do século treze, o Cardeal Pedro de Cápua trouxe as relíquias 
à Itália e as colocou na catedral de Amalfi. Anos mais tarde, decidiram levar seus 
restos mortais para a Escócia, onde fora escolhido padroeiro, mas o navio que os 
transportava naufragou em uma baía que, por esta ocorrência, passou a ser 
denominada de Baía de Santo André. É honrado como padroeiro da Rússia e 
Escócia e no calendário católico é comemorado no dia 30 de novembro, data de 
seu martírio.
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Apostolado da Oração -  visita aos doentes e idosos

Um dos bonitos e importantes campos para 
ação missionária do Apostolado da Oração são os 
doentes e idosos. Qualquer doença, um idoso enfra
quecido, um doente terminal é um teste difícil para 
as famílias e amigos. O AO não pode se omitir em 
prestar solidariedade nesse setor. Nesses momen
tos é de suma importância o apoio oferecido à famí
lia e ao doente. Façam-se visitas em grupo, em dois 
ou um por vez. Não fazemos a visita para acabar 
com os problemas da família do doente e idoso, para dissipar dúvidas ou medos. 
Não podemos apagar as dores, nem decidir sobre as pessoas que visitamos... 
Mas podemos estar com os que precisam de apoio, oferecer a nossa mão amiga 
um encosto moral para apoiar, encorajar e ajudar. Não podemos tomar decisões 
por eles, nem podemos ajudar nas decisões que eles tomam... Podemos procurar 
juntos medidas de crescimento, formas de encontrar-se, meios para afastar o 
medo de serem rejeitados. Não podemos salvar o seu coração partido pela dor, 
pela mágoa, perda ou tristeza... Mas podemos chorar com eles e ajudá-los a 
juntar os pedaços. Podemos ser seus amigos e amá-los!

Quando tudo à sua volta parecer desmoronar, na visita, lembrem a eles que 
a fortaleza está dentro de seus corações e que não deixem o fogo da vida se 
apagar. Na ocasião das visitas de amigos eles acordam o seu espírito para não 
matar a sua vida aos poucos, não perder o ânimo, de viver e de enfrentar os desa
fios. É justamente nos momentos mais difíceis recebendo visitas, que os que 
sofrem descobrem ser mais fortes do que foram capazes de imaginar.

Coisas que NÃO se devem fazer na visita de uma pessoa doente

Visitar uma pessoa doente e levar conforto à família é algo que deve fazer 
parte da vida do cristão e especialmente não pode faltar na vida e atividades do 
Apostolado da Oração. Jesus valorizou a visita aos doentes que assumiu para si 
essas visitas: "Vinde benditos de Meu Pai... porque estava enfermo e me visitas
tes" (Mateus 25:36). Visitar um doente não é uma missão simples, quanto mais 
quando a enfermidade é mais grave ou mesmo quando a pessoa está extrema
mente debilitada ou no estado terminal, é algo que requer certos cuidados.

Apostolado da Oração
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Apostolado da Oração
Deixamos a seguir 
algumas dicas preciosas 
sobre o que se deve e o 
que não se deve fazer na 
visita aos doentes e 
idosos.

A enfermidade muda 
a vida e a rotina da pessoa 
enferma e da família. Por 
isso, na visita de um 
enfermo que esteja em 
casa, faça-se contato 
antes para combinar o 
horário da visita. É importante também informar o tempo da sua visita. Como 
visitas para pessoas enfermas não devem ser longas, informe ou a pessoa ou um 
parente de que irá fazer uma visita rápida. Isso deixa todos mais tranquilos para 
receber a sua visita. Se a visita for em um hospital também é importante comuni
car à família e verificar a rotina de visitas e o tempo de visitação. Os hospitais 
costumam limitar a entrada de pessoas dependendo do tipo de internação em 
que a pessoa está. Nas visitas em hospitais também não seja longo a menos que 
a família peça para você permanecer mais tempo. Lembre-se que o horário de 
visitação tem como objetivo principal atender a família e amigos próximos do 
enfermo. Não façam pregações e orações longas para os enfermos. É bom deixar 
um texto bíblico ou mesmo uma oração ou uma breve mensagem quando visita
mos um enfermo. O leito da doença não é o local propício para fazer uma medita
ção longa e nem uma oração gigante. Quando visitamos uma pessoa enferma 
nunca sabemos como vamos realmente encontrá-la, se bem ou mal. Por isso, é 
sempre importante se preparar antes. Vá para trazer conforto através das tuas 
palavras e se for o caso, através da palavra do Senhor. Pense também no que vai 
dizer em sua conversa ou oração para não desanimar a pessoa.

Nos momentos em que se sentir perdido, reze! Mas a oração seja objetiva e 
breve. Anime, incentive, demonstre respeito pela vida e amor para com a pessoa 
que visita.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Апостольство Молитви
Апостолят над хворими й старцями

Одна з гарних і важливих місій Апостольства Молитви - це апостолят між 
хворими й старцями. Відвідати хворих, щоб виявити їм солідарність і 
принести духовну підтримку. Головно ніколи не можна забувати за хворих і 
старців членів АМ.

Будьяка слабість, стареча неміч або життя при закінченні члена родини 
це важкий досвід для родини й для ближніх родини. І тут Апостольство 
Молитви має широке поле місії-апостоляту. В тих важливих хвилинах 
підтримка для родини хворого й для самого хворого дуже важна. Відвідини 
можуть бути поодинче, в двох або групою. Справді не можемо згасити болів 
хворого й журби родини, не можемо рішати нічого за них, але можемо бути 
злучені з тими які потребують підтримки, подати дружню руку, щоб вони 
мали на що опертися в своїх болях і переживаннях. Надзвичайно важне в тих 
хвилинах, щоб терплячі мали коло себе друзів, яких сама присутність коло 
ліжка хворого це велика поміч дня нього. Можемо разом з родиною і з 
хворими шукати духовного зросту, середників, щоб втриматися у вірі і 
посилювати надію. Не можемо уздоровити, звільнити сердець хворих від 
терпінь, смутку, тяжких переживань, але можемо з ними разом показати й 
наше духовне терпіння, співчуття і любов, яка є прекрасним ліком і принесе 
хворому полегшу.

Коли хворий знемагає, родина в розпуці, треба показати, що духовна 
сила є в кожній людині і нашою присутністю можемо розбудити ту духовну 
силу й розпалити в них вогонь надії і злуки з Богом. Відвідини друзів 
розбуджують у хворих і в їхній родині згоду з Божою волею, оптимізм, силу 
зустрічати відважно терпіння. Під час відвідин хворий відкриває у собі силу 
духа і здібність переносити терпіння і не впадати духом бо бачить, що він не 
сам терпить але з ним співчувають інші й надають йому сили

Що годиться і чого не годиться робити при відвідинах хворих

Відвідувати хворого це нести для нього підбадьорення, піднесення на 
дусі, а не збільшувати його терпіння. Піднесення на дусі не повинно ніколи 
вмирати в християнина. Христос надав велику вагу для відвідин хворих коли 
сказав: "був хворий і ви мене відвідали..." Відвідати хворого не є легке ані 
приємне. Це місія яка вимагає чуйности й второпности.
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Апостольство Молитви
Слабість змінює

наставлення особи до свого 
життя і до всього земського й 
тому відвідуючи треба 
триматися деяких засад:

Бажаючи відвідати 
хворого чи то в домі чи то в 
шпиталі треба повідомити 
родину, що прийдете з 
відвідинами. Відвідини не 
повинні тривати довго й 
добре воно сказати родині, що йдете на короткий час, щоб подати підтримку 
і це допоможе родині оминути старання приготовитися щоб прийняти 
відвідуючих. Коли відвідується в шпиталі треба познакомитися про години 
коли можна відвідувати. В шиталі також не є добре довго баритися, хіба що 
родина буде просити, щоб зостатися на довше. Години призначені на 
відвідини в шпиталі мають на цілі оминути умучення хворого, тому 
відвідується, щоб хворий відпочав а не більше змучився.

Відвідувати хворого це не йти проповідувати, подавати поради, а лише 
показати свою солідарність і любов та співчуття. Тому не годиться провадити 
довгі молитви, хіба що хворий і родина виявляють бажання, наприклад, 
проказати вервичку, або кілька Богородице Діво, Отче наш, тощо. Можна 
залишити для хворого якесь речення, яке може піднести його на дусі, 
коротеньку молитву, щоб він собі повторював. Треба бути уважними над тим, 
що будемо до хворого говорити, не приносити для нього сумних вісток і т.п.

Коли бачите, що хворий не цікавиться Вашими словами, то можна 
попровадити коротку молитву. Молитва це найкращий вияв соліданості з 
хворими. Але не годиться тягнути довгі молитви. Коли ж хворий не 
розположений і не бажає молитися, можна коротко висловити перед Богом 
свою любов до нього і просити для нього сили переносити терпіння і лучити їх 
з Христовими терпіннями. Не йдемо відвідувати, що переконати хворого, що 
життя безвартісне, але з наміром сказати, що життя, яке б то воно не було, 
воно важне, святе, воно завсіди в Божух руках і в Божому серці.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

19



Братство Апостольства Молитви 
Новий статут Братства Апостольства Молитви

Будь-яка людська організація, щоб могти осягнути свою ціль в суспільстві, 
мусить бути побудована на якихось законах.

Також в Церкві, різні інституції діють в такий самий спосіб. Так і Апостольство 
Молитви, якмирянська асоціяція вірних католиків, має точно означену ціль в Церкві, 
організується і провадиться ясними законами, тобто статутами. Ці статути важні для 
цілої католицької Церкви по цілому світі.

Статути Апостольства Молитви якими досі воно провадилося були потверджені 
Апостольською Столицею за Папи Павла 6-го, дня 27 березня 1968. Перед ними були 
інші потвердені Папою Пієм 12-им, дня 28 жовтня 1951.

Передаємо тут для членів Апостольства Молитви лист кардинала Амлето 
Джіовані Чіконіяні, Секретара Стану Папи Павла 6-го адресований до головного 
настоятеля єзуітів, в тому часі в особі о. Петра Арупе, світового директора 
Апостольства Молитви і текст нових статутів.

Бюлетень Митрополії св. Івана Христителя -Кир Володимир Ковбич, ЧСВВ
Н.Б. Сам текст статутів будемо поміщувати частинами в наступних числах 

Місіонаря

MOVIMENTO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO 
Novos Estatutos do Apostolado da Oração

Qualquer organização humana, a fim de que alcance seus objetivos dentro da socie
dade, precisa ser estruturada a partir de uma legislação, isto é, a partir de leis. Também 
na Igreja, as diversas instituições funcionam de forma semelhante. Desta forma, o Apos
tolado da Oração (AO), sendo uma associação católica de leigos, com objetivos bem 
definidos dentro da Igreja, é organizado e regido por normas bem claras, que são os 
estatutos. Tais estatutos valem para toda a Igreja católica espalhada pelo mundo.

Os estatutos que atualmente estão em vigor foram aprovados e promulgados pela 
Santa Sé, sob o pontificado do Papa Paulo VI, no dia 27 de março de 1968. Os estatutos 
que antecederam os atuais, tinham a aprovação da Santa Sé, sob o pontificado do Papa 
Pio XII, no dia 28 de outubro de 1951.

Apresentam-se aqui a carta do Cardeal Amleto Giovanni Cicognani, Secretário de 
Estado do Papa Paulo VI, ao Superior Geral dos Jesuítas na época o R. P. Pedro Arrupe, S. 
J., Diretor Geral do Apostolado da Oração e o texto dos Novos Estatutos.

Boletim da Metropolia de S. João Batista Dom Volodemer Koubetch, OSBM
N.B.Nos próximos números do Missionar serão publicados, em partes. Os Novos 

Estatudos do Apostolado da Oração.
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Novembro - Mês do Santo Mártir São Josafat
HISTÓRICO DAS RELÍQUIAS DE SÃO JOSAFAT

Depois do martírio de São Josafat em Vitebsk, no domingo 23/11/1623 os assassinos 
amararam no corpo do Mártir uma pedra, encheram de pedras a "volosínetsia" e amara- 
ram no pescoço. De barco levaram o corpo a um quarto de légua pelo rio Dvina e o 
afundaram num lugar muito profundo, para que não fosse encontrado pelos católicos. Na 
sexta-feira dia 17 os pescadores encontraram o corpo. O corpo do mártir estava comple
tamente incorrupto e muito bonito. No sábado, pela comissão do castelo, foi feito o 
reconhecimento do corpo e preparado o Protocolo. Depois o corpo foi vestido com os 
paramentos litúrgicos episcopais e no domingo ele já estava exposto à veneração do povo 
na igreja do castelo (zamok) em Vitebsk. Mas Polotsk estava exigindo a volta do corpo do 
seu Pastor. Como era outono, com estradas barrentas, resolveram transportar pelo rio 
Dvina 15 dias depois. Ao chegar em Polotsk toda a cidade saiu para saúda-lo. Não se ouvia 
nada alem do choro...e maldições contra os assassinos. O corpo ficou exposto aberto 
durante 10 dias para a veneração dos fiéis, depois foi colocado num altar, onde ficou, 
completamente incorrupto, à espera do solene sepultamento até janeiro de 1625, isto é, 
mais de dois anos. Nisto aconteceram muitos casos de curas e graças, entre eles 5 
milagres que foram reconhecidos autênticos para a sua beatificação.

O culto público das relíquias de S. Josafat, obrigou o bispo de Polotsk Antônio Selha- 
va pedir que Roma autorizasse construir um altar para celebrar S. Missas, como era costu
me nas catacumbas. Mas aos 20/12/1627 de Roma veio a resposta negativa, explicando 
que na Igreja não havia o costume de construir altares sobre as sepulturas dos fiéis que 
morreram em opinião de santidade. Contudo o túmulo do Mártir era frequentemente 
coberto de imagens, votos de agradecimento, velas, etc. Mas os ortodoxos, principal
mente russos seguidamente ameaçavam de destruí-lo, e com isto havia sério perigo de 
profanação das relíquias.

Em 1633 os moscovitas dominaram Polotsk e estavam se preparando para cercar o 
castelo (zamok) onde estavam as relíquias. Mas na hora do ataque, sobre os murros do 
forte viram um grande exército e fugiram. De fato, no forte não havia mais de 50 pessoas. 
Neste fato o povo de Polotsk reconheceu a proteção divina.

Em 16/051643 Josafat foi declarado Beato. Alguns anos depois da Beatificação o 
príncipe Leo Kazemer Sapiha, em sinal de agradecimento por muitas graças recebidas 
pela intercessão de S. Josafat, fez o plano de mandar construir um belo sarcófago de 
bronze para depositar as santas relíquias. Mas numa noite sonhou com um bispo vestido 
de paramentos, que lhe disse: "Não tens dinheiro suficiente para mandar fazer um sarcó
fago de prata? Vai a tal rua e lá encontrarás um artista". O príncipe resolveu de procurá-lo. 
Lá encontrou um artesão que lhe disse: "Nestes dias, no meu ateliê, esteve um bispo que 
encomendou um sarcófago de prata dando o modelo e as medidas exatas". O príncipe 
reconheceu nisto a providência divina e encomendou a obra. Depois de quatro anos o 
sarcófago estava pronto, (1646 - 1650). Nas paredes, em relevo, tinha o desenho de 4
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momentos do martírio de S. Josafat; na tampa estava a imagem do Mártir em tamanho 
natural, deitado, com as mãos no peito e a cabeça com o machado; seis anjos de prata 
seguravam o sarcófago. Neste sarcófago foi depositado o caixão de cedro com as relíquias 
do Santo e colocado num altar de mármore. Com a veneração dos fiéis os sinais sobrena
turais se multiplicavam, mas também o ódio dos inimigos.

Em 1653 o sarcófago de prata foi retirado de Polotsk porque os exércitos russos 
entraram na Bielorussia e Lituânia, dominando quase todas as cidades, inclusive Polotsk. 
O metropolita Antônio Selhava incumbiu o seu sucessor arcebispo Gabriel Kolenda para 
que ele mandasse esconder as Relíquias em lugar seguro. Durante vários anos as 
Relíquias foram sendo escondidas em vários lugares, até que em 12/11/1667 voltaram 
para Polotsk. Aqui elas se tornaram centro de peregrinações, milhares de pessoas os 
visitavam e recebiam muitas graças. Mas os inimigos não suportavam a honra do santo 
Mártir. Depois de 40 anos ele foi obrigado a fugir novamente, para nunca mais voltar.

Em 1705 os moscovitas dominaram Vetebsk e foram destruindo tudo o que se 
relacionava com o Beato Josafat. E espalhou-se a notícia de que o tzar Pedro I planejava 
queimar as Relíquias. De fato, em 11 de julho de 1705 ele entrou na igreja de Santa Sofia 
em Polotsk, e vendo que as Relíquias já não estavam, furioso abriu o sacrário, espalhou as 
Santas Hóstias e, como o padre Teofan Kobelnetskei começou a recolhe-las, o tzar a 
próprio punho matou o padre com a espada, e seus auxiliares mataram mais três padres 
ao lado do altar. Depois o tzar martirizou todos monges, destruiu outros conventos 
basilianos, e a igreja de S. Sofia em Vitebsk transformou em depósito de armamentos. 
Nisto as Relíquias de S. Josafat foram entregues aos cuidados do príncipe Carlos Radevel 
na cidade de Bila Pidlhascha. Eles ficaram sob seus cuidados de 1706 até 1763.0  príncipe 
Radevel não queria entregar as Relíquias e nisto houve muita confusão. Até que em 1764 
ele teve que fugir da Polônia, e em vez de entregar as Relíquias ele as mandou esconder 
num nicho do seu castelo. Do lugar sabia só o padre Antônio Lodievskei e o pedreiro. Em 
1765 os padres basilianos de Bila Pidlhacha com a ajuda do padre Lodievskei, a noite 
roubaram as Relíquias. Logo a notícia se espalhou pela redondeza e as Relíquias foram 
depositadas na igreja para a veneração pública. Aqui as Relíquias foram várias vezes 
examinadas e em 20/02/1780 o sarcófago foi aberto na presença de vários monges e do 
Dr. José de Karres. Na revisão foi observado que das Relíquias faltava a mão esquerda, 
parte do ombro e também algumas partes menores do corpo. Neste ano de 1780 o papa 
Pio VI com uma Instrução Apostólica decretou que só o Protoarquimandrita dos Padres 
Basilianos e o superior local tinham o direito de manter as chaves do sarcófago e só os 
dois poderíam abrir, caso fosse necessário para a troca dos paramentos e outros reparos. 
Em 1785 foi feita nova revisão oficial. Desta revisão sabemos que o corpo estava em 
perfeito estado de conservação. O paramento episcopal 'saccos' era de cor violeta, a 
cabeça coberta com mitra. O sarcófago tinha quatro janelinhas, pelas quais se podería 
observar as Relíquias. Em 1826 houve uma nova revisão solene das Relíquias e feita a 
limpeza com necessários reparos.

Em 29 de junho de 1867 São Josafat foi canonizado Santo para ser venerado como 
Mártir pela União das Igrejas em toda a Igreja Católica. Isto tornou-se motivo de tremen
do ódio por parte dos ortodoxos, inimigos da União das Igrejas ucranianas, então o gover
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no de Moscou resolveu acabar com a Ordem Basiliana. Em 1772, 1793 e 1795 houve a 
divisão do governo polonês -  lituano e a Rússia apoderou-se de todas as terras da 
Ucrânia. Para eles chegou a hora de acabar com os Uniatas e as Relíquias de São Josafat. 
A oportunidade apareceu na primavera de 1873. Resolveram fazer a reforma da igreja de 
Bila Pidlhacha onde se encontravam as Relíquias do Santo Mártir. Era uma oportunidade 
ótima de consumir com as Relíquias. Sob pretexto de que para elas não fossem profana
das durante a reforma, resolveram de enterra-las no subterrâneo da igreja. O pároco N. 
Levtchak era amigo dos moscovitas consentiu. Em um dia marcado veio a ordem de trans
portar as Relíquias para o subterrâneo. A igreja foi cercada por um pelotão de soldados. 
O pároco reuniu os padres e deu ordem para que eles tirassem da igreja o sarcófago com 
as Relíquias e levassem para o subterrâneo. Mas nenhum dos padres se mexeu. Depois a 
ordem foi dada à diretoria da igreja. Também ninguém destes teve a coragem. Alguns 
começaram a protestar: "É um objeto santo, e nós não podemos mexer...". Então o chefe 
dos militares deu ordem para oito gendarmes: "Tirem o sarcófago e completem o 
serviço!". Era dia 26 de maio de 1873.0  pedreiro cimentou a entrada do subterrâneo com 
pedras, depois colocaram terra e sujeira para que ninguém descobrisse. Assim ficou S. 
Josafat durante 43 anos enterrado, escondido à vista dos inimigos pelos quais ele sacrifi
cou a sua vida. Parecia que tudo estava acabado, como aconteceu com Jesus que foi 
sepultado com sua sepultura lacrada para a alegria de seus inimigos. Mas Jesus ressusci
tou vencendo a morte e todos os inimigos. Também S. Josafat saiu da sua sepultura... 
Durante este tempo, exposto em um lugar húmido, o sarcófago sofreu deterioração, mas 
as Relíquias permaneceram incorruptas.

Quando a perseguição dos moscovitas se acalmou, veio o desejo de procurar as 
Relíquias do Mártir. Certa vez um funcionário do exército austríaco, o professor Fedir Zaitz 
de Zolotchiv estava em viagem para a Hungria e teve que pernoitar em Bila Pidlhacha e, 
do colono Emílio Radiminskei soube que aqui estavam enterradas as Relíquias de S. 
Josafat. Este contou que quando era menino, viu onde os soldados russos enterraram o 
sarcófago, pois seu pai era pedreiro, e ele trouxe a seu pai o almoço. O funcionário austrí
aco relatou este fato aos padres basilianos em Lviv. Então o provincial Platonid Filhas, 
mandou para Bila Pidlhasha o padre Paulo Demtchuk e em 20 de novembro de 1915 
conseguiram encontrar as Relíquias. Como havia novo perigo da parte dos moscovitas, 
feitos todos os preparativos oficiais e licenças, em 12 de julho de 1916, num carro 
especial de um trem, as Relíquias, despedidas por uma grande multidão de pessoas, 
saíram para Viena, capital da Áustria, onde chegaram no dia 15 de julho. Dois dias depois 
foram depositados na igreja ucraniana de Santa Bárbara.

Poucos dias depois, em 26 de agosto voltou da prisão russa o metropolita Andey 
Scheptetskei. Ele veio a Viena, e no dia 30 de agosto foi feita revisão oficial das Relíquias 
do Santo Mártir. Esta foi uma revisão e reconhecimento muito solene: com a presença de 
5 bispos, 2 monsenhores, 2 provinciais, 2 médicos e um secretário. Na igreja de Santa 
Bárbara as Relíquias permaneceram 30 anos.

Terminada a segunda guerra mundial, na cidade de Viena encontrava-se também o 
exército russo e um novo perigo para as Relíquias de S. Josafat. Em 1945 elas foram 
levadas da igreja de Santa Bárbara para o esconderijo da célebre catedral de São Estevão
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em Viena onde permaneceram durante 4 anos. Nestes anos, o caso do perigo das 
Relíquias do Santo Mártir pela União das Igrejas, despertou em Roma preocupação. 
Então o Papa Pio XII concordou que elas fossem transladadas para Roma. Este difícil e 
perigoso problema resolveu um capelão militar do exército americano padre I. Nuber. Ele 
conseguiu levar secretamente as Relíquias para o aeroporto de Viena e um avião especial 
da força Militar Americana trouxe para Roma. Aqui o secretário do Papa, monsenhor João 
Montini, que mais tarde foi o Papa Paulo VI, os recebeu oficialmente, e no aeroporto, e 
em segredo, transladou para o Vaticano, onde foram escondidas em absoluto segredo em 
uma das capelas.

No final dos anos 1950, passados todos os perigos, os padres basilianos começaram 
fazer esforços para que as Relíquias de S. Josafat fossem expostas à veneração pública na 
igreja de Cristo Redentor em Aventino. Este motivo foi aumentado com a volta da prisão 
siberiana do metropolita Josef Slipey. Finalmente em fevereiro e 1963 o Papa João XXIII 
concordou que as Relíquias do Mártir pela União das Igrejas fossem expostas ao culto 
público na Basílica de São Pedro. Assim aos 25 de novembro do mesmo ano, durante a 2̂  
seção do Concilio Vaticano II, com a presença do Papa Paulo VI, Padres Conciliares e toda 
Hierarquia da Igreja ucraniana São Josafat entrou na Basílica da São Pedro e seu corpo 
incorrupto colocado no altar de São Basílio Magno, onde permanece em veneração até 
hoje. Depois de 340 anos de peregrinação o nosso Mártir veio ao encontro de São Pedro, 
que pela defesa de sua Fé, viveu e sacrificou sua vida. Pelo que vemos, as relíquias de 
nenhum santo passaram por tantos perigos e peregrinações. Aqui vemos os planos da 
Providência Divina para que São Josafat, fosse para os ortodoxos, exemplo de que a Igreja 
Católica é a única verdadeira Igreja de Cristo.

Pe. Atanásio A. Kupitskei, OSBM.
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