
Редакційне
Пресвяте Серце Ісуса, уповаємо на тебе!

Святкуємо в місяці червні Святих Апостолів Петра й Павла, Різдво 
Святого Івана Христителя, а в особливіший спосіб, двоє свят 
Христової Любови - Пресвятої Євхаристії і Христового Серця, або 
Христа Чоловіколюбця, якого пам’ять християнство вшановує вже 
віддавна, але офіціально це свято запровадив у церковний календар 
папа Пій IX 1856 року. А свято Пресвятої Євхаристії - Боже Тіло - 
почалося святкувати в Белгії ще в XIII столітті, звідки поширилося в 
цілій католицькій Церкві.

Згідно з традицією, серце людини становить центр звідки 
випливають бажання, почування й рішення людини. В такому разі, 
Ісус, як людина, нас полюбив не тільки Божою любов’ю, але своєю 
людською любов’ю, полюбив нас також любов’ю духовною й 
сензитивною. Церква навчає про потрійну любов Божу проти тих які в 
якийсь спосіб хотіли заперечити одноістотну злуку в Ісусі Божої і 
людської природи, з чого виплває стільки правд про Ісуса Христа й про 
його любов. Щоб відкинути всякий сумнів про це, Папа Пій XII в 
енцикліці “Будете черпати води”, вичерпно вказав і доказав про 
людські почування Ісуса Христа і про любов яка випливає з Євангелії, 
з листів апостолів і зі сторінок Книги Окровення, де говориться про 
любов Ісуса не тільки Божу, але любов з людськими почуваннями. Для 
кожного віруючого католика ця правда є незаперечна. Ісус був людина 
й любив як Бог але також і як людина. Любив, терпів, відчував як 
кожна людина.

Людська любов Серця Ісусового відносться до Його почувань. Він 
відчував співчуття, смуток, журбу, біль, злість і радість з любови до нас, 
щоб нас спасти в цілості. Отже, Серце Ісуса, без суміву, билося з любови 
і з всіх інших людських почувань. Це велика розрада для нас знати, що 
Бог нас огортає Божою але й людською любв’ю, як добрий Батько.

В цьому місяці червні скористаймо з літургії Церкви в цих двох 
святах Христової любови - Євхаристії і Христового Серця - і просімо 
ласки правдивої любові, щоб так ми могли задосить учинити за наші 
образи й славити його з усього серця, бо зі Серця Ісуса Христа 
випливають води чеснот і вічного спасіння.

О. Тарсикій 3.
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Editorial
Sagrado Coração de Jesus, confiamos em vós!

Temos no mês de junho as tradicionais festas 
de São Pedro e São Paulo e nascimento de São João 
Batista e, de maneira especial, comemoram-se as 
festas da Santíssima Eucaristia e do Sagrado Cora
ção de Jesus também dedicado ao Sagrado Coração 
de Jesus, cuja festa, embora remonte a tempos 
imemoriais, foi instituída oficialmente no calendá
rio litúrgico pelo bem-aventurado Papa Pio IX, em 
1856. A Festa de Corpus Christi e a solene procis
são eucarística surgiu no séc. ХПІ, na Bélgica.

Segundo a Tradição, o coração é o centro de onde emergem todos os 
desejos, sentimentos e propósitos do ser humano. Nesse caso, Jesus amou- 
-nos não apenas com amor divino, mas, por sua natureza humana, amou- 
-nos também com amor espiritual e sensível. A Igreja fez questão de 
afirmar solenemente essa verdade do tríplice amor de Deus contra tantos 
hereges que, de alguma forma, quiseram negar a união hipostática em Jesus 
e tudo mais que decorre dessa verdade. Para afastar qualquer dúvida sobre 
isso, o Papa Pio XII, na encíclica “Haurietis acquas”, defendeu firmemente 
que o amor de que falam os Evangelhos, as cartas dos apóstolos e as pági
nas do Apocalipse, onde se descreve o amor do Coração de Jesus, que não 
compreende somente a caridade divina, mas se estende também aos senti
mentos do afeto humano. Para todo aquele que faz profissão de fé católica, 
essa verdade é indiscutível.

O amor sensível do Coração de Jesus diz respeito aos seus afetos. Ele 
sentiu compaixão, tristeza, angústia, raiva e alegria por amor a nós, a fim de 
nos redimir inteiramente. Portanto, “o Coração de Cristo, sem dúvida, deve 
ter palpitado de amor e de qualquer outro afeto sensível”. E que grande 
consolo é, para nós, saber que Deus “nos cerca de carinho e proteção” (SI 
124,2), como um verdadeiro Pai.

Neste mês de junho, portanto, aproveitemos a liturgia da Igreja nas 
duas festas do Amor de Deus - Eucaristia e Sagrado Coração de Jesus - 
para implorarmos a Cristo a graça do amor verdadeiro, para que possamos 
reparar nossas ofensas e louvá-lo de todo coração, pois é do Coração de 
Cristo que brotam as águas da virtude e da salvação eterna.
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Intenção pela Evangelização
Pelos sacerdotes, para que, com a sobriedade e humilda

de da sua vida, se empenhem numa solidariedade ativa para 
com os mais pobres.

Comecemos nosso texto com uma citação do Papa Francisco: “Um 
padre é alguém que não é indiferente às necessidades das pessoas e, no 
pulsar do coração de Cristo, dá a vida pela Igreja, pela humanidade e pelos 
que experimentam da pobreza material, moral e espiritual”. O sacerdote é 
chamado a configurar-se com a pessoa de Cristo, estar atento ao apelo que 
Ele próprio disse: “renunciar, tomar a cruz, e seguir”, estar disposto a 
servir: “Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, é a Mim que fizestes” 
(Mt. 25,40). Tudo isso são maneiras de viver que exigem, desprendimento, 
oração pessoal, luta contra o pecado, humildade, e principalmente uma 
renovação diária dos compromissos assumidos com Deus, com a Igreja e 
com o povo, portanto ser padre não é uma profissão, é ser representante de 
Cristo, e Seu testemunha entre os povos de hoje.

Hoje há mais de 10 mil sacerdotes que se empenham em vários campos 
de missão, dedicando-se especialmente aos mais pobres, nas zonas de 
guerra, nos locais em que a miséria é altíssima, onde há migrantes sem 
nenhum apoio moral, social, e principalmente espiritual. A pobreza aqui 
não deve ser entendida somente como algo somente material, mas também
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Intenção pela Evangelização

pessoas pobres por não ter afeto, não receber um sorriso, não ter alguém 
que o catequise, alguém para levar a Eucaristia, celebrar a missa. São esses 
também os tipos de pobreza que levam os padres a serem desafiados em sua 
missão.

Não é por acaso que este mês o Papa nos convida a rezarmos pelos 
sacerdotes. Ser padre nos dias atuais não é fácil. Falar no nome de Jesus 
hoje está difícil, mas não podemos nos calar. Quantas vezes pensamos que 
sem o padre, Jesus não vem até nós? Mesmo sendo indigno e pequeno é ele 
que Jesus escolhe para se fazer presente na vida das pessoas. Muito mais 
fácil falar de um deslize que o sacerdote comete, do que rezar por ele, ou 
mesmo ajudá-lo, abraçá-lo, confortá-lo. O padre é pessoa de sentimentos, é 
uma pessoa que vive, não podemos esquecer disso! Ninguém planeja ser 
padre, é escolha de Deus, por isso nunca devemos abandonar nossos sacer
dotes, ou dizer coisas que não o edifiquem, ou os desmoralizem. Quantos 
padres estão lá fora, se doando, sendo missionários, sendo pobres entre os 
mais pobres, lutando por uma dignidade igualitária, onde todos possam ter 
vez e voz, tantas vezes são rebaixados, humilhados, perseguidos, ou então 
mortos, paramos para pensar nisso? Ser padre é uma missão árdua que 
precisa ser compreendida por cada um de nós. Todos os sacerdotes necessi
tam de nossas orações para realizarem sua missão, independente de onde o 
Senhor os chame, com quem estão, e entre quem continuam a Sua missão 
salvadora.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM 
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Намірення за Євангелізацію
За священиків, щоб вони духовною тверезістю і 

покорою власного життя старалися про активну 
солідарність з найбільш убогими.

Почнемо наш текст цитатою Святішого Отця Папи Франциска: 
“Священик це той, хто не повинен бути байдужим до потреб людей і 
з’єднаний серцем з Христом, віддає своє життя для Церкви, для 
людства і для тих, хто відчуває моральні, матеріальні та духовні 
потреби”. Священик покликаний бути завжди з Христом, бути 
пильним до заклику, який Господь сам сказав: “себе зректися, взяти 
хрест, і йти за Ним”. (Мк 8,34)., тобто, завжди бути готовим служити. 
“Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших — ви мені 
зробили” .(Мт 25,40). Це все є способи життя які вимагають певної 
виділеності з поміж інших, особистої молитви, боротьби проти гріха, 
смирення, і особливо щоденного переомислення обов’язків перед 
Богом, Церквою, і народом, тому що бути священиком це не є якась 
професія, це бути представником Христа і Його свідком серед 
сучасних людей.

Сьогодні своє служіння звершує понад 10 тисяч священиків, які

5



Намірення за Євангелізацію
працюють в різних сферах своїх місій. Хтось присвятив себе служінню 
вбогим, хтось виконує капеланську працю в зонах війни, а хтось в 
особливих і важливих місцях де присутні мігранти без моральної, 
соціальної і переважно духовної підтримки. Тут важливо також 
розуміти бідність не тільки як щось матеріальне, але є також бідні 
люди, які не мають ніякої прихили, не отримують приязні від ближніх, 
не мають нікого, щоб їх катехизували, щоб уділяли їм Святі Тайни, 
щоб відслужили Святу Літургію. Це також типи бідності до яких 
призводять самі священики з власного лінивства, байдужості, 
занедбання, чи можливо і страху, але за це будуть оскаржені, бо не 
виконали своєї місії.

Не випадково, що в цьому місяці Папа запрошує нас молитися за 
священиків. Бути священиком сьогодні це нелегко. Говорити сьогодні 
в ім'я Ісуса важко, але ми не можемо мовчати. Скільки разів ми собі 
думаємо, що без священика Ісус не приходить до нас. Незважаючи на 
те, що він недостойний і така сама немічна людина, але Бог поклав на 
нього особливу місію, саме через священика Він хоче бути присутнім 
у житті людей. Набагато легше знайти багато недоліків у священика, 
очорнити, обмовити його, коли він щось не так зробив, ніж молитися 
за нього, допомагати йому, чи підтримати його. Священик - це людина, 
яка теж має почуття, теж є живою особою, тому не можемо цього 
забувати ніколи! Ніхто не планує бути священиком, це Божий вибір, 
тому ми ніколи не повинні покидати своїх священиків або говорити про 
речі, які не корисні їм або їх знеморалізують. Чи застановилися ми над 
тим, скільки священиків, які жертвують себе будучи місіонерами, 
будучи бідними серед найбідніших, боряться за рівну гідність, щоб 
кожен міг мати свій голос у суспільстві, досить є приниженими, 
ображеними, переслідуваними, а навіть і вбитими? Бути священиком - 
це важка місія і це повино усвідомлювати кожного з нас. Всі 
священики потребують наших молитов, щоб виконувати свою місію, 
незалежно від того, де їх покликав Господь, з ким вони там і серед кого 
впроваджують Його спасительну науку.

о. Стефан Вонсік, ЧСВВ.
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Апостольство Молитви
Пощо місячні збори кружків Апостольства 

Молитви?

Будьяка спільнота, організація, асоціація, 
підприємство, для доброго виконвання своєї 
ціли й для живучосги та прогресу, скликає, 
час до часу, збори провідників і членів. Все те 
задля того, щоб перевірити життя, дії, 
виконання мети, бачити також і недоліки й 
заразом позитивні сторінки, накреслити 
проект на майбутнє і т.п.

Апостольство Молитви це церковна організація, становить 
духовну і живу сім’ю, яка має своє призначення і своє поле праць 
в Церкві і в суспільстві. І щоб гідно виконувати свою місію, не 
може застоюватися, але повинна постійно відновлюватися і коли 
йдеться про Апостольство Молитви має місячно актуалізуватися 
і пізнавати місячні наміри Святішого Отця спеціяльно призначені 
для Апостольства Молитви, щоб всі члени пізнали в якому намірі 
в даний місяць мають жетвувати свої молитви, праці, терпіння і 
радощі в злуці з Євхаристійною жертвою Ісуса Христа. Місячні 
збори, крім того, помагають поглиблювати віру членів і все 
більше поступати в релігіійному знанні. Завсіди треба всім 
зростати у вірі для того, щоб могти її практикувати свідомо й



Апостольство Молитви

зберігатися сильним й активними членами Церкви.
Крім того, кружки мають усвідомлюватися, що вони творять 

важливу силу в Церкві і своїми молитвами, жертвами і працями 
призначені на те, щоб співпрацювати в розбудові Божого 
Царства на землі.

Місячні збори також повинні стати нагодою, щоб члени себе 
все краще пізнавали, щоб пізнавали здібнощі кожного для 
виконання завдань у парафії або в апостольстві, пізнавати також 
потреби самого кружка, членів, протреби деяких родин або осіб й 
бути готовими давати помічну руку для хворих, потерпілих від 
можливих нещасть, убогих, і всіх, які можливо переживають 
труднощі особисті, родинні, релігійні, тощо.

Збори це найкращий середник до зросту солідарности членів 
і до спільної праці як одної родини в Церкві.

О.Тарсикій Залцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Por que as reuniões mensais do Apostolado da 

Oração?

Sabe-se que toda e qualquer comunidade, 
associação, empresa, para o seu bom funciona
mento, realiza periodicamente reuniões de seus 
responsáveis e também de seus membros. É para 
ver como a organização vai caminhando, como 
vai cumprindo a sua meta, ver as falhas e também
os aspectos positivos na sua atividade, fazer projetos, prever o futuro, 
etc.

O Apostolado da Oração é uma organização eclesial, constitui 
uma família espiritual e viva que tem seu campo de atividades na 
Igreja e na sociedade. E para cumprir a sua missão, não pode perma
necer estacionada, deve renovar-se constantemente e tratando-se do 
Apostolado da Oração tem que atualizar mensalmente a intenção na
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Apostolado da Oração

qual os membros da confraria oferecerão suas orações, sacrifícios e 
também alegrias em união com Jesus Eucarístico. A reunião mensal 
também ajuda a se aprofundar sempre mais nas verdades da fé e nos 
conhecimentos religiosos. Sempre precisamos progredir na fé para 
praticá-la com mais consciência e manter-se firmes como membros 
da Igreja.

Além disso, os grupos tem que se conscientizar que são uma 
grande força na Igreja e com suas orações e atividades colaboram 
imensamente na construção do Reino de Deus entre os homens.

A reunião mensal também tem como uma das finalidades, conhe
cer-se mutuamente, conhecer os membros, suas capacidades para 
desempenhar alguma tarefa no grupo, também conhecer as necessida
des de pessoas ou famílias e estar prontos para dar uma mão amiga 
para os que precisam, como doentes, pobres, os que passam por 
alguma espécie de dificuldades.

Pe. Tarcísio Zaluski,OSBM
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Movimento Eucarístico Jovem
SENTIR A PRESENÇA E FORÇA DE DEUS 

DENTRO DE NÓS

Começar com a oração ao Espírito Santo (Царю Небесний) ou em 
português.

Objetivo: mostrar que não adianta falar e somente saber sobre Deus se 
não o provarmos e não o sentirmos em nossas vidas.

Todos repetem três vezes: Eu posso conhecer e experimentar pessoal
mente a presença e o poder de Deus na minha vida!

Pedir que cada um separadamente repita esta frase

O que significa SENTIR O PODER DE DEUS EM NÓS

Ler juntos o texto de Atos 3:1-16.
O que mais chama a atenção nessa história?
Podemos perceber algumas coisas neste texto: Pedro e João estavam 

fazendo algo que faziam frequentemente - indo ao templo para orar; como 
em todas as vezes em que fizeram isso, um mendigo estava à porta pedindo 
esmolas; esse mendigo era aleijado de nascença e ficava todos os dias no 
mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tinha a mesma expectativa de 
sempre.

Esse era o cenário. Mas, naquele dia, alguma coisa mudou. Quando viu 
aquele homem, Pedro pediu que ele olhasse para eles e prestasse atenção: 
“Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, ande”. Então, segurou-o pela mão e ajudou-o a 
levantar. No mesmo momento, os tornozelos do homem ficaram firmes e 
ele começou a andar.

O que havia mudado naquele dia?
Pedro e João estavam diferentes. Eles estavam cheios do Espírito 

Santo, sentiam a presença e força de Deus neles. Aquele mendigo sempre 
estava naquela porta, e talvez eles tivessem visto este mendigo muitas 
vezes. Mas desta vez o Espírito Santo em Pedro e João os moveu a fazer 
algo por aquele mendigo.

Não foi só o mendigo que teve uma experiência diferente, mas Pedro e 
João também. Agora, eles estavam cheios do Espírito Santo e, por isso, 
cheios de autoridade. Pedro não só dá uma palavra àquele homem, como o
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Movimento Eucarístico Jovem
ajuda a se levantar, ele não duvidou por nenhum momento que um milagre 
iria acontecer.

Aquele mendigo encontrou duas pessoas que tinham fé no nome de 
Jesus e que eram cheias do Espírito Santo. Por causa disso, recebeu a 
melhor coisa que podería receber: cura completa!

Através dessa história, percebemos que existem três tipos de pessoas:
1. Pessoas como Pedro e João cheios do Espírito Santo - pessoas que 

conhecem a Jesus, são cheias do Espírito Santo e querem que outros experi
mentem aquilo que elas experimentaram.

2. Pessoas como Pedro e João antes de serem cheios do Espírito Santo 
- pessoas que conhecem a Jesus, mas não têm coragem, não creem que Ele 
pode agir através delas, por isso acabam vivendo só para si mesmas, e 
deixam de experimentar uma vida mais abundante.

3. Mendigo - pessoas que vivem sempre na mesma situação, de esmo
las, não creem que Deus pode fazer algo por elas. Podemos ser espiritual
mente mendigos - vivendo de migalhas, de experiências de outras pessoas, 
sem ter a nossa própria experiência com Deus, sem experimentar o poder 
de Deus.

REFLETIR
Nós podemos ser como Pedro e João, cheios de ousadia, poder e autori

dade?
Sim! Pedro e João tinham autoridade, porque eram parte do Corpo de 

Cristo. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder (Ef. 1:20-23). Se TODA a 
autoridade pertence a Jesus, significa que alguém não tem mais autoridade. 
Se ele tem toda, ninguém mais tem, porque somente Ele tem.

O diabo, que tinha autoridade sobre as pessoas, perdeu porque Cristo as 
libertou da escravidão do pecado, e do império das trevas. Por isso tudo que 
se refere espiritualmente ao inimigo, e todas as suas obras, não tem mais 
poder sobre os filhos de Deus: sejam doenças, enfermidades, medos, 
pânico, opressões, miséria financeira, seja o que for. Nada!

E o Senhor quer expressar o Seu poder através de nós, quer nos usar 
para fazer milagres e alcançar as pessoas, assim como fez com Pedro e 
João.
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Movimento Eucarístico Jovem
APLICAR E ORAR: Que tipo de pessoa você é?
Você tem vivido como aquele mendigo, esperando por esmolas e sem 

crer que o Senhor quer agir na sua vida? Tem agido como Pedro e João 
antes de receberem o Espírito Santo, sem autoridade? Ou tem vivido com 
ousadia, crendo na autoridade do nome de Jesus? É uma questão de esco
lha, de desejar experimentar isso.

O Espírito Santo nos enche de poder e autoridade! Precisamos estar 
cheios da Sua presença. E se existe alguma coisa de que você precise - 
cura, libertação, salvação, perdão - o Senhor quer dar a você e transformar 
a sua vida, assim como fez com aquele mendigo. Creia!

Dinâmica - Material: uvas

Como fazer?
1. O coordenador deve falar um pouco do Espírito Santo, da presença 

de Deus em nós para o grupo.
2. Depois, o coordenador da dinâmica deve mostrar o cacho de uva e 

perguntar a cada um como ele acha que está o sabor destas uvas.
3. Obviamente, alguns irão discordar a respeito do sabor destas uvas, 

por exemplo: acho que está doce, que está azeda, que está suculenta etc.
4. Após todos terem respondido, o coordenador entrega uma uva para 

cada um comer.
5. Então, o coordenador deve repetir a pergunta: “Como está o sabor 

desta uva?”

Conclusão: Só saberemos o sabor e poder de Deus em nós se “provar
mos” dele e se deixarmos espaço e ocasião para que ele possa agir em nós. 
Para isso precisamos estar com Deus na oração, nas celebrações, e por tudo. 
Sempre começar a fazer uma viagem, uma tarefa, ou qualquer coisa impor
tante, lembrar-se da presença de Deus em nós e pedir que a sua força nos 
ajude a fazer maravilhas na e com a nossa avida.
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Congregação Mariana
Primeiro Mandamento 

«Amar a Deus sobre todas as coisas»

Dinâmica: Cristo no irmão
Material: Uma cruz com o Cristo em destaque, em um tamanho no qual 

dê para definir claramente as partes do corpo do Cristo. O animador pede 
para que o pessoal forme uma fila ou círculo, onde cada um fique do lado do 
outro. O animador motiva as pessoas dizendo:

Agora vocês vão beijar no Cristo à parte que vocês acham que ele mais 
fala com você, à parte que ele mais demonstrou seu amor para com você. 
Obs.: Não se pode repetir o local onde o outro já beijou.

O animador passa o Cristo de um em um, até que todos o tenham beijado.
Após todos terem beijado o animador pergunta: qual o principal manda

mento que Jesus nos deixou? (Amar a Deus sobre todas as coisas e ao irmão 
com a ti mesmo). O animador faz o desfecho da história dizendo: Então à 
parte que vocês beijaram no Cristo, vocês irão beijar no irmão do lado.

Obs.: Caso alguém não queria beijar, mostre a ele quem está de frente 
com ele é Jesus Cristo.

Mensagem: Cristo na pessoa do meu irmão
3. Texto Bíblico: Mt 22, 34-40
É bom refletir sobre o tema da idolatria , que é de grande alcance na 

nossa atualidade. O mandamento de Deus proíbe que se façam ídolos ou 
imagens. Tudo pode ser usado como ídolo. Referimo-nos a uma tendência 
humana, que não poupa nem crentes nem ateus. Por exemplo, nós cristãos 
podemos interrogar-nos: qual é verdadeiramente o meu Deus? É o Amor Uno 
e Trino ou então a minha imagem, o meu sucesso pessoal? « A idolatria não 
diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tenta
ção constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus » ( CIC - 
2113).O que é um "deus" no plano existencial? É tudo aquilo que está no 
cerne (centro) da própria vida e do qual depende o que fazemos e pensamos. 
Podemos crescer numa família cristã de nome, mas na realidade centrada em 
pontos de referência alheios ao Evangelho. O ser humano não vive sem se 
centrar em algo. Eis, então, que o mundo oferece muitos ídolos, que podem 
ser objetos, imagens, idéias, papéis.

Como se desenvolve uma idolatria? O mandamento descreve algumas 
fases: «Não farás para ti escultura, nem figura alguma [...] / Não te prostrarás 
diante delas / e não lhes prestarás culto» (Êx 20, 4-5). A palavra "ídolo " em
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Congregação Mariana
grego deriva do verbo " ver". Primeira fase: O ídolo é uma "visão" que tende 
a tornar -se uma fixação, uma obsessão. Na realidade, o ídolo é uma projeção 
de nós mesmos nos objetos ou nos projetos. Por exemplo, é desta dinâmica 
que se serve a publicidade: não vejo o objeto em si, mas concebo aquele 
automóvel, aquele smartphone, aquele papel — ou outras coisas — como um 
meio para me realizar e responder às minhas necessidades essenciais. E 
procuro isto, falo disso, penso; a ideia de possuir tal objeto ou de realizar 
aquele projeto, alcançar essa posição, parece uma via maravilhosa para a 
felicidade, uma torre para chegar ao céu (cf. Gn 11, 1-9), e tudo se torna 
funcional para esta meta. Então, entramos na segunda fase: «Não te prostra
ras diante delas». Os ídolos exigem um culto, rituais; a eles as pessoas pros
tram- se e sacrificam tudo. Faziam-se sacrifícios humanos aos ídolos na 
antiguidade, mas também hoje: pela carreira sacrificam-se os filhos, descui- 
dando-os ou simplesmente deixando de os gerar; a beleza exige sacrifícios 
humanos. Quantas horas diante do espelho! Certas pessoas, determinadas 
mulheres, quanto gastam para se maquiar! Também esta é uma idolatria. Não 
é negativo maquiar-se, mas de modo normal, não para se tornar uma deusa. 
A beleza exige sacrifícios humanos. A fama requer a imolação de si mesmo, da 
própria inocência e autenticidade. Os ídolos pedem sangue. O dinheiro rouba 
a vida e o prazer leva à solidão. As estruturas econômicas sacrificam vidas 
humanas para obter maiores lucros. Pensemos em tantas pessoas desempre
gadas. Porquê? Porque às vezes acontece que os empresários daquela empre
sa, dessa firma, decidiram despedir as pessoas, para ganhar mais dinheiro. O 
ídolo do dinheiro. Vive-se na hipocrisia, fazendo e dizendo o que os outros 
esperam, porque é o deus da própria afirmação que o impõe. E arruínam-se 
vidas, destroem-se famílias e abandonam-se jovens nas mãos de modelos 
arrasadores, contanto que aumente o lucro. Também a droga é um ídolo. 
Quantos jovens estragam a saúde, até a vida, adorando este ídolo da droga(ál- 
cool). Aqui chegamos à terceira e mais trágica fase: «... e não lhes prestarás 
culto», diz. Os ídolos escravizam . Prometem a felicidade, mas não a dão; e 
passamos a viver por aquela coisa, por essa visão, arrebatados num vértice 
autodestruidor, à espera de um resultado que nunca chega.

Os ídolos prometem a vida, mas na realidade tiram-na. O Deus verdadei
ro não pede a vida, mas doa-a, concede-a. Nos questionemos: quantos ídolos 
tenho, ou qual é o meu ídolo preferido? Pois reconhecer as próprias idolatrias 
é um início da graça, e põe no caminho do amor. Com efeito, o amor é incom
patível com a idolatria. Se algo se torna absoluto e intocável, então é mais 
importante que um cônjuge, um filho ou uma amizade. O apego a um objeto
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ou a uma ideia torna-nos cegos ao amor. E assim, para ir atrás dos ídolos, de 
um ídolo, podemos chegar a renegar o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o 
esposo, a família... as coisas mais queridas. O apego a um objeto ou a uma 
ideia torna-nos cegos ao amor. Levai isto no coração: os ídolos roubam-nos o 
amor, os ídolos tornam-nos cegos ao amor, e para amar autenticamente é 
preciso libertar-se de todos os ídolos. Qual é o meu ídolo? Elimina-o e lança-o 
da janela!

Meditando sobre o primeiro mandamento e analisando o mundo e a 
idolatria inspiremo- nos precisamente no ídolo por excelência, o bezerro de 
ouro, do qual fala o Livro do Êxodo (32,1-8). Este episódio tem um contexto 
específico: o deserto, onde o povo está à espera de Moisés, que subiu ao 
monte para receber as instruções de Deus. O que é o deserto? É um lugar 
onde reinam a precariedade e a insegurança — no deserto não há nada — 
onde faltam água, alimento, abrigo. O deserto é uma imagem da vida 
humana, cuja condição é incerta e não possui garantias invioláveis. Esta inse
gurança gera no homem ansiedades primárias, que Jesus menciona no Evan
gelho: «Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos?» ( Mt 
6, 31). São as ansiedades primárias. E o deserto provoca tais ansiedades. E 
naquele deserto acontece algo que desencadeia a idolatria. «Moisés tardava 
a descer da montanha» (Êx 32, 1). Permaneceu ali quarenta dias e o povo 
perdeu a paciência. Falta o ponto de referência que era Moisés: o líder, o 
chefe, o guia tranquilizador, e isto torna-se insustentável. Então, o povo pede 
um deus visível — esta é a armadilha na qual o povo cai — para poder identifi
car-se e orientar-se. E dizem a Aarão: «Faz-nos um deus que marche à nossa 
frente!», "Faz-nos um chefe, um líder!". Para evitara precariedade — a preca
riedade é o deserto — a natureza humana procura uma religião "descartável 
": se Deus não se deixa ver, fazemos para nós um deus sob medida. «Diante 
do ídolo, não corremos o risco de uma possível chamada que nos faça sair das 
próprias seguranças, porque os ídolos "têm boca, mas não falam" (SI 115, 5). 
Aarão não sabe opor-se ao pedido do povo e cria um bezerro de ouro. No 
próximo Oriente antigo o bezerro tinha um sentido duplo: por um lado, repre
sentava fecundidade e abundância e por outro, energia e força. Mas antes de 
tudo é de ouro, por isso é símbolo de riqueza, sucesso, poder e dinheiro. São 
estes os grandes ídolos: sucesso, poder e dinheiro. São as tentações de 
sempre! Eis o que é o bezerro de ouro: o símbolo de todos os desejos que dão 
a ilusão da liberdade e, ao contrário, escravizam, porque o ídolo escraviza 
sempre. Há o fascínio, e tu deixas-te levar. Aquele fascínio da serpente, que 
fita o passarinho, o passarinho não consegue mover-se e a serpente apanha-o.
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Aarão não soube opor-se.

Mas tudo nasce da incapacidade de confiar sobretudo em Deus, de voltar 
a colocar as nossas seguranças п'ЕІе, de deixar que Ele confira verdadeira 
profundidade aos desejos do nosso coração. Isto permite sustentar até a 
debilidade, a incerteza e a precariedade. A referência a Deus fortalece-nos na 
debilidade, na incerteza e até na precariedade. Sem primado de Deus caímos 
facilmente na idolatria e contentamo-nos com garantias míseras. Mas esta é 
uma tentação que nós lemos sempre na Bíblia.

5. Reflexão:
• O que significa amar a Deus sobre todas as coisas?
• O coração representa os sentimentos e desejos. Como podemos amar a 

Deus com nossos sentimentos?
• O texto que está em Marcos 11:28-30, fala sobre amar a Deus sobre 

todas as coisas. Como seria isso na prática. Como conseguimos amar a Deus 
dessa forma? Será que isso é possível para nós que somos pecadores? Pode 
nos ajudar a entender essa questão de forma prática?

• Por meio do que podemos demonstrar nosso amor para com o próximo?
• Eu amo a mim mesmo? Como esse amor pode ser demonstrado?
6. Compromisso: O primeiro mandamento é o mais santo e o principal.
Cumprindo-o bem, cumpriremos todos os demais Mandamentos; e não

podemos esquecer que amar a Deus sobre todas as coisas é o principal. Ao 
fim das contas, a única coisa importante para nós.

• Procurar cumprir, em todo o momento, a vontade de Deus manifestada 
nos seus mandamentos.

• Fazer sempre muitos atos de fé, esperança e caridade.
• Comprometer-se em demonstrar com atitudes práticas o nosso amor 

para com o próximo
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Покровитель на місяць червень
Святі заступники на місяць червень - Верховні 

Апостоли Петро ã Павло - 29 червня

В місяці червні, католицька Церква святкує святість життя 
верховних апостолів Петра й Павла.

Цих святих Церква називає Верховні Апостоли тобто 
“Лідери й Провідники апостолів” тому, що вони займали провідне 
місце в початках Христової Церкви, так задля їхньої віри й 
проповіді, як також через їхню апостольську ревність.

Петро, який спочатку називався Симон, був походженням з 
Ветсаїди, брат Апостола Андрія. Рибалка, його покликав сам Ісус 
і, залишаючи все, пішов за Ісусом, був присутній у 
найважливіших моментах життя Спасителя, який надав йому ім’я 
Петро - Камінь, Скеля.

Спочатку слабкий у вірі, відрікся Ісуса під час його суду, коли 
то засудили його на смерть на хресті. Але сам Ісус його 
потвердив у вірі після свого воскресіння, якого сам Петро був 
свідком. Перетворився у відважного проповідника Євангелії в 
день зіслання Святого Духа, в день П’ядесятниці, і це зробило з 
нього лідера першої християнської спільоти. Відважно 
проповідував у день приходу Святого Духа на апостолів і 
запечатав своє апостольство і вірність для Ісуса смертю під час 
переслідування християн і був, згідно з традицією, розіп’ятий 
головою вділ, на його власне бажання, бо уважав себе негідним 
вмирати як Ісус Христос. Написав два листи й правдоподібно 
став джерелом інформацій для Євангелії від Марка.

Павло, який колись називався Савло, Саул, був походженням 
з Тарсу. Отримав високий вишкіл від великого вчитела закону 
Гамалиїла. Став завзятим переслідником християн з яких 
багатьох покарав в'язницею і був відповідальний за смерть 
багатьох перших християн.

Навернувся на християнство в дорозі до Дамаску, де сам Ісус 
воскреслий йому з’явився і покликав до апостольства. Отримав
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Покровитель на місяць травень
Хршцення від Святого Духа після чого солідно приготовився до
апостолування.

Став великим місіонером й учителем, заснував багато 
християнських спільнот. Зі завзятого переслідника став 
переслідуваний і перетерпів різні гонення, терпів багато за віру в 
Христа і закінчив своє життя мучеництвом усікнення голови. 
Написав тринадцять листів і став знаний як “Апостол Народів”.

Святі Верховні Апостоли Петре й Павле, моліться за нас.



Santo do mês de junho
S. Pedro e S. Paulo Apóstolos - principais líderes da 

Igreja Cristã - 29 de junho

No mês de junho, o mundo cristão católico e ortodoxo celebra a 
santidade de vida de São Pedro e São Paulo apóstolos.

Estes santos são considerados “os cabeças dos apóstolos” por 
terem sido os principais líderes da Igreja Cristã Primitiva, tanto por 
sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário.

Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Bet- 
saida, irmão do Apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio 
Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos 
momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome 
de Pedro.

No princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo 
que culminaria em Sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o con
firmou na fé após Sua ressurreição (da qual o apóstolo foi testemu
nha), tomando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida 
do Espírito Santo de Deus, no Dia de Pentecostes, o que o tomou líder 
da primeira comunidade. Pregou no Dia de Pentecostes e selou seu 
apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das 
perseguições aos cristãos em Roma, segundo uma piedosa tradição, 
foi cmcificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se 
julgar digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu duas 
Epístolas e, provavelmente, foi a fonte de informações para que São 
Marcos escrevesse seu Evangelho.

Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natu
ral de Tarso. Recebeu educação esmerada “aos pés de Gamaliel”, um 
dos grandes mestres da Lei na época. Tomou-se fariseu zeloso, a 
ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela 
morte de muitos deles.

Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o 
próprio Senhor Ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o aposto
lado. Recebeu o Batismo do Espírito Santo e preparou-se para o
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Santo do mês de junho
ministério.

Tomou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas 
comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela 
fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. 
Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o “Apóstolo dos 
gentios”.

São Pedro e São Paulo, rogai por nós!



^\itra ‘Eparquioí ‘\<*sa ^ctEopú 1Imaculada Çaiccição 
do1 J^ito Calóíico ‘Ocraniano

Prudcntopolis, 12 de março de 2019

Reverendissimos Padres Párocos, Administradores. Coadjulores. Coordenadores e Membros do 
Apostolado de Oraçio da Eparquia Imaculada Concctçio,

Слава lcycy Христу!

Em nome da Comissio Iparquial do Apostolado de Oraçio. sos comunicamos que o RETIRO 
ESPIRITUAL ANUAL, que sena realizado nos dias 10-12 de maio de 2019, na Casa de Formação de 
Lideres Nossa Senhora de Guadalupe, rua W ilson Luiz Martins. 39? Guarapuava Pr, foi transferido 
para os dias 14-16 de junho de 2019, permanecendo o mesmo locaL Pedimos cncarccidamcnle que 
façam este comunicado aos membros do Apostolado da Oraçio das sossas Paróquias c Comunidades

lema: SAGRADA ESCRITURA NA VID A DO CRJSTÀO

Estes dias de espiritualidade serio assessorados pela Comissão I parquial do Apostolado de 
Oraçio Pc Roberto Lucavei - OSBM. Ir Regianc Romankhcn - SMI. Ir I uquia Banach - SMI. lima 
Helena Bardai - CSCJ e Dom Meron Mazur • OSBM

Pedimos que cada comunidade envie seus representantes para esta experiência espiritual A Casa 
dispõe de 130 s agas. as quais gostaríamos que fossem preenchidas Nio estamos determinando o numero 
de partiapuntes por comunidade, mas consideraremos os primeiros que preencherem as xagas Favor 
comunicar o numero de participantes ate o dia 09 de junho de 2019

O valor por participante sert de cento e oitenta e cinco <RS185.00) este valor inclui hospedagem 
c as refeições Pedimos que o pagamento seja efetuado no dia 14 de junho 2019. no momento da inscrição 
ao retiro Relembramos umbérn aos grupos do Apostolado que a vossa ajuda financeira anual para a 
Coordenação Eparquial do Apostolado c muito valiosa para manter as nossas atividades

A casa de Formação oferece acomodações para duas pessoas por quarto, com banheiro e camas 
individuais (de solteiro) Os participantes deverão trazer lençol, travesseiro, cobertor, toalhas c matenal 
de higiene pessoal

Oncntamos aos participantes para programarem a sua chegada entre 16 00 e 18 00 do dia 14 de 
junho de 2019.

Para comumcaçio e esclarecimentos favor dingu-se ao Coordenador I parquial Pc Roberto (42) 
98813-4973 (Whatsappi. Paróquia Assunçio de Nossa Senhora (42) 3622-1459 ou pdo e-mail 
11*.av eilarasioAnsn com Chegando em Guarapuava, caso necessário, conlatar-sc com o Revmo Pe 
Roberto pelo número acima citado

lncenliv amos todos os grupos para a porticipnç3o no retiro, env lando seus representantes O retiro 
proporciona uma oportunidade de confratenuzaçio. aprendizado. oração, contemplação e renovação

Contamos com a vossa participação c vos acolhemos com muita alegria1 

~,A3o ertova ardendo o nosso contçilo. quzroAo e/e гой talava pelo caminho e гой abria os Алсгамши’ “

E-mall: apanMrtmacutKlaooncateaoOgmall.ooni - Fona: *65 (42) 3446-6662 
lha Ouqua da Coda*. 1613 - Caixa Portal: 137-CEP 64 400-000 - Prudantòpol-a - P*
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Посмертні Згадкиw
f Rosália Cedorak

Nossa mãe Rosália nasceu no dia 11 de 
setembro de 1936. Filha de Eduardo Janiskie 
Tecla Klempowus Janiski. Durante sua vida 
enfrentou a pobreza e o trabalho árduo.

Casou-se com Demétrio Cedorak, com quem 
teve sete filhos: José, Zenóbia, Eugênio, Nicolau 
(in memoriam), Izidora, Nadir e Márcia. Teve a 
felicidade de conviver com 15 netos(as) e 10 
bisnetos(as).

Fiel devota do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora, era parti
cipante assídua da comunidade ucraniana Nossa Senhora da Glória em 
Pitanga-PR.

Rosália partiu para a morada eterna no dia 12 de novembro de 2018 aos 
82 anos, deixando uma enorme saudade e o exemplo de mulher, mãe e 
esposa cristã.

Sua maneira humilde, carinhosa e solidária jamais será esquecida pela 
família e por aqueles que a conheceram.

Descanse em paz querida mãezinha.
A família.

f Rafael Kraícz

“Quem ouve a Minha Palavra e crê n’Aquele que me enviou, tem a 
vida eterna...”

Jesus chamou Rafael Kraicz para junto de Si no dia 11 de fevereiro de 
2019, com 70 anos de idade. Era irmão da religiosa Ir. Nádia kraiczy.

Deixou sua esposa Regina e quatro filhos: Raquel Cristina, Ana Paula,



João Paulo e Marcelo Rafael. Deixou também 3 netos.
Era um pai que queria o bem para a sua família, tinha o dom da voz, e 

o utilizava reproduzindo lindas canções. Era um fiel devoto de Nossa 
Senhora, rezava e cantava para Ela. Estudou no Seminário São José, onde 
aprendeu inúmeras coisas boas que levou para sua vida. Aprendeu a fazer 
artesanato para depois sustentar sua família, que morava em Prudentópolis.

Seu corpo foi sepultado em Jesuíno Marcondes, área rural do municí
pio.

Nossos sinceros agradecimentos: aos padres Valmor Scheremeta, 
OSBM e Melécio Kraiczyi, OSBM, que celebraram as exéquias, às Irmãs 
Servas de Maria Imaculada, aos parentes e amigos que compareceram para 
rezar e dar o último adeus

Descanse em paz nosso querido irmão, pai e avô Rafael.

Вічна йому пам’ять!

A família.

Agradecimento
Sofri muito desde a infância, nas minhas orações sempre pedia a Deus 

e a Sagrada Família a proteção Divina e forças para continuar. Jamais fui 
desamparada, sempre recebi o que pedi, as orações me protegem de todos 
os males. Acredito fielmente nos milagres que Deus realiza na vida das 
pessoas, eu agradeço a Ele pela minha vida.

Se você estiver enfrentando algum problema na sua vida, volte-se à 
Deus e reze incessantemente e será protegido por Seu amor misericordioso, 
assim como eu fui e hoje estou no caminho d’Ele.

Agradeço do fundo do meu coração à Deus, Jesus Cristo, Santíssima e 
sempre Virgem Maria e a São José, por me conceder a graça da vida.

Слава Ісусу Христу!

Uma devota
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