
Редакційне
Марія, Дар Ісуса Христа для всіх людей

Між стільки дарами, що Ісус нам 
залишив, Марія це один з найкращих.

Перед тим заки Ісус мав залишати 
туземне видиме життя, він передав для 
людей різні дари: “Я їм дав ту славу, яку 
ти, Отче, мені дав” (Йо 17,22).

Дав нам Свого Святого Духа: “Буду 
просити Отця, і Він дасть вам 
Утішителя, щоб перебував з вами 
повіки” (Йо 14,16).

Дав нам своє тіло й кров два рази: 
коли віддавав своє тіло й проливав свою 
кров на хресті, а також, коли залишив 
нам Своє Тіло і Свою Кров у Пресвятій Євхаристії. Він дав нам свою 
Євангелію, всю свою любов, дав свою науку, свій приклад життя, дав 
нам все чого нам потрібно для нашого духовного життя.

А в останній хвилині свого туземного життя, як останій дар, дав 
нам Свою Матір: “Жінко, ось твій син, і звертаючись до Івана сказав: 
Ось твоя мати” (Йо 19, 26-27).

Він не лише залишив Свою Матір під опікою Івана, але дав її йому, 
а в особі Івана дав її всім нам.

Марія це останній дар Ісуса для нас перед його смертю.
Хто дає нам дарунок, він радіє, коли ми його приймаємо з 

вдячністю. Тому, Ісус любить коли бачить, що люди приймають Його 
Матір з вдячність, радо й коли з нього користають, тобто приймають 
Марію, прибігають під її покров, величають, просять її заступництва.

Є багато християн які вірують в Ісуса, приймають і проповідують 
Його Євангелію, але не приймають Марії, яка становить велику 
частину Христової Євангелії.

В цьому місяці травні, відновімо нашу набожність до Марії, до 
того цінного Дару Ісуса для всіх нас й так покажемо пошану до Ісуса 
який нам залишив цей цінний дар бо нас любить і бажає, щоб Його 
Матір була така дорога для нас як дорога була й є для нього.

1



E ditorial
Maria, um presente de Jesus para a humanidade

Entre tantas dádivas que Jesus nos deixou, Maria é uma das mais preciosas.
Antes de deixar a vida visível na terra, Jesus deu-nos muitos dons: 

“Dei-lhes a glória que me deste” (Jo 17,22).
Deu-nos o seu Espírito Santo: “Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Paráclito, para que fique etemamente convosco” (Jo 14,16).
Ele nos deu o seu Corpo e o Seu Sangue duas vezes: primeiro em morrer 

na cruz e derramar todo seu sangue por nós e depois nos deu o Corpo e o Seu 
Sangue na Eucaristia. Deu nos o seu amor, a sua doutrina, o seu exemplo de 
vida, deu nos tudo o que precisávamos para a nossa vida espiritual.

E no último momento de sua vida na terra nos deu a sua Mãe: Ele se 
dirigiu ao seu discípulo muito amado, e disse-lhe: “Mulher, eis aí o teu 
filho”, e dirigindo-se a João disse: “Eis a tua Mãe” (Jo 19,26-27)

Ele não confiou simplesmente a sua Mãe aos cuidados de João. Ele a 
deu a ele. E na pessoa de João, deu a sua Mãe a toda a humanidade.
Maria é o último presente de Jesus para todos nós antes de morrer.

Todo aquele que nos dá o seu presente, sente-se feliz quando recebe
mos o presente com gratidão. Por isso, Jesus fica feliz ao ver você recorren
do a Maria, louvando-a, pedindo a sua intercessão.

Há muitos que crêem em Cristo, aceitam o seu Evangelho, mas não 
aceitam o seu grande presente, a sua Mãe, que é uma grande parte do Evan
gelho. Rezemos para que eles reconheçam o seu erro.

Neste mês de maio renovemos a nossa devoção a Maria, o presente de 
Jesus a todos nós e com isso mostraremos respeito a Jesus que nos deu este 
presente porque nos ama e quer que a sua Mãe, aquela que teve tanto amor 
por ele, seja também igual para com todos nós.
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Загальне Н амірення А . М .
Молімся, щоб диякони, і вірні які займаються 

службою Слова і бідними були живим знаком для цілої 
Церкви.

По дорогах життя я чув люди 
які говорять: "для чого диякон?" 
або "диякон забирає функцію 
священика". Хто так думає, або 
так діє дуже помиляється.
Диякони мають довгу і 
прекрасну історію в євангелізації 
всієї Церкви. Диякон має коріння 
в церковної організації 
милосердя, вже в первісній 
Церкві.У нашому обряді диякон 
ще більше збагачує нашу 
Літургію, він отримує свячення 
через накладення рук єпископа 
для здійснення триразового служіння: милосердя, Слова і Літургії, 
тому він заслуговує на всю прихильність і повагу, але найперше 
прислуговує для служіння народу, тобто: його основна функція є 
служити.

Як і учні Ісуса, диякони покликані бути сповіщувачами та 
свідками Його присутності у світі, особливо серед бідних та 
найбідніших, вони покликані продовжувати в цьому світі смирення 
Ісуса Христа. Кардинал Клаудіо Гумес каже: “не може зрозуміти 
диякона, який особисто не брав би участь у благодійності та 
солідарності з бідними". Знаємо що по багатьох місцях люди не мають 
свого священика, тому, особливо в латинському обряді, є диякони які 
проповідують Слово Боже, здійснюють хрещення чи шлюб, - це, 
безперечно, місія, яку треба визнати. Св. Лаврентій, покровителем 
дияконів, каже: "Багатство Церкви є бідними". Слідуючи цього 
прикладу, диякони, як і всі ми, вірні в цій Церкві, повинні бути готові
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Загальне Н амірення А . М .

здатися і служити бідним, а термін бідний стосується не лише 
матеріального, а й духовного убожества, і для цього необхідна 
допомога. Кожен виконуючи свою місію, не критикуючи іншу, тому 
що харизми та служби кожного є те, що сприяє збагаченню життю 
Церкви.

Цього місяця Папа Римський запрошує нас молитися за дияконів, 
вони є одним із багатств, яке має наша Церква. Папа Бенедикт XVI 
сказав на зустрічі з дияконами в Римі: "Шановні римські диякони, 
живіте і спостерігаючи безмежну милість Бога, що ваше служіння 
завжди змогли б бути на службі в розбудові Церкви як причастя". У 
травні, місяць присвячений Діві Марії, поручім дияконів з усього світу 
під її захистом і покровом, просячи також нових покликань для цієї 
служби у всій Церкві.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção U niversal
Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da Palavra 

e dos pobres, sejam um sinal vivificante para toda a Igreja.

Pelas estradas da vida já  escutei 
pessoas dizendo: “para que diáco- 
no?” ou “o diácono tira a função do 
padre”. Quem pensa ou age assim 
está muito enganado. Os diáconos 
possuem uma longa e bonita histó
ria na evangelização de toda Igreja, 
o diaconato tem suas raízes na orga
nização eclesial da caridade, já  na 
Igreja primitiva. No nosso rito o 
diácono enriquece ainda mais a 
nossa belíssima Liturgia, ele recebe 
o Sacramento da Ordem do Diaco
nato através da imposição de mãos 
do Bispo para exercer o tríplice 
ministério: o da caridade, da Pala
vra e da Liturgia. Por isso merece 
todo carinho e respeito, porém ele está para o serviço do povo, sua função 
primeira é servir.

Assim como os discípulos de Jesus, os diáconos são convocados a 
serem anunciadores e testemunhas de Sua presença no mundo, de maneira 
especial entre os pobres e mais necessitados. São chamados a serem conti- 
nuadores portanto da humildade de Jesus Cristo. “Não se pode compreen
der um diácono que não se envolvesse pessoalmente na caridade e na 
solidariedade para com os pobres”, diz o Cardeal Dom Cláudio Hummes. 
São tantos os lugares que os sacerdotes não estão presentes, no rito latino, 
o diácono está presente com o povo celebrando a palavra, administrando o 
batismo ou o matrimônio, sem dúvidas é uma missão que deve ser reconhe
cida. São Lourenço considerado padroeiro dos diáconos diz: “A riqueza da 
Igreja são os pobres”. Seguindo esse exemplo, os diáconos, como também
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Intenção U niversal

todos nós fiéis desta Igreja temos de estar dispostos a entrega e ao serviço 
para os pobres, e o termo pobre não se dirige somente a pobreza material, 
mas também espiritual, e para isso é indispensável a ajuda que deve existir 
a caminhada da Igreja, cada um fazendo sua parte, sem criticar o outro, pois 
os carismas e serviços de cada um é o que faz a vida da Igreja se enriquecer.

Neste mês o Papa nos convida a rezarmos pelos diáconos, eles são uma 
das riquezas que nossa Igreja possui, fazem com que ela viva sempre em 
comunhão. O Papa Bento XVI disse em um encontro com diáconos em 
Roma: “Estimados Diáconos romanos, vivendo e testemunhando a carida
de infinita de Deus, que o vosso ministério possa colocar-se sempre ao 
serviço da edificação da Igreja como comunhão.” Em maio, mês dedicado 
a Virgem Maria, confiemos os diáconos do mundo inteiro sob seu amparo 
e proteção, pedindo também novas vocações para este serviço em toda 
Igreja.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM



А постольство М олитви
Легітимність почитання Пресвятого Христового Серця 

згідно з наукою Нового Завіту й Передання

Потрійна любов Спасителя до людського роду:
Божа, духовна і чутлива.

Не маючи, отже, ніякого сумніву, що Ісус мав 
правдиве людське тіло, враз з усіма йому притаманними 
почуваннями, між якими визначається любов, можемо 
уважати за незаперечну правду, що Ісус мав фізичне 
серце в усьому подібне до нашого, бо неможливо, щоб 
людське життя було без того члена тіла й не мало би людських почувань. 
Послідовно, серце Христове, суттєво злучене з особою Божого Слова, без 
сумніву, билося з любові й з будьякого іншого чуттєвого почування; І ці 
почування були згідні й в гармонії з його людською волею, повного Божої 
любові і з Божою любов’ю, що Син мав до Отця й до Святого Духа, і що 
ніколи не було найменшої суперечності між тими трьома любовами Отця, 
Сина й Святого Духа.

Отже, незаперечна це правда, що Боже слово прийняло правдиву й цілу 
людську природу і що в ньому було серце тілесне, яке, не менше як наше, 
було спосібне терпіти й дійсно тепріло. Але цей факт, якщо його не бачиться 
й не оцінюється в світлі гіпостатичної і суттєвої злуки, як також у світлі 
відкуплення людства, яке є завершенням і метою воплочення Божого Слова, 
для деяких могло би виглядати згіршенням й нерозумом, як справді юдеї й 
погани так думали про ”Христа Розп’ятого” (див. 1 Кор 1,23). Отже, 
символи віри, які вповні згідні з Божим писанням, дають нам запевнення, що 
Єдинородний Син Бог прийняв смертну природу спосібну терпіти, з тим 
наміром головно, щоб перенести на собі смерть на хресті, яку він бажав на 
собі зазнати, щоб здійснити діло спасіння людини. Крім того, таку науку 
подає нам і Апостол народів “Бо той, що освячує і ті, що освячені, всі від 
одного. Тому й не соромиться називати їх братами, коли каже: “Я звіщу ім’я 
твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади”. І ще: “буду надіятися на 
нього.” Та й: “Ось я і діти, що їх дав мені Господь”. А що діти були 
учасниками тіла й крови, то й він подібну участь у тому брав,..Тому він мусів 
бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним 
архиєреєм у справах Божих, на спокутування гріхів народу. Тому власне, що 
страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять 
через пробу” (Євр 2, 11-14; 17-18).

(Енцикліка Папи Пія XII “Будете пити води ” про почитання 
Христового Серця)

1



A postolado da O ração
LEGITIMIDADE DO CULTO AO SANTÍSSIMO CORA

ÇÃO DE JESUS SEGUNDO A DOUTRINA DO NOVO 
TESTAMENTO E DA TRADIÇÃO

Tríplice amor do Redentor para com o gênero humano: 
divino, espiritual e sensível.

Não havendo, pois, dúvida alguma de que Jesus possuía 
um verdadeiro corpo humano, dotado de todos os sentimen
tos que lhe são próprios, entre os quais campeia o amor, do 
mesmo modo é muito verdade que ele foi provido de um 
coração físico em tudo semelhante ao nosso, não sendo possível que a vida 
humana, privada deste excelentíssimo membro do corpo, tenha a sua natural ativi
dade afetiva. Por conseguinte, o coração de Cristo, unido hipostaticamente à 
pessoa divina do Verbo, sem dúvida deve ter palpitado de amor e de qualquer 
outro afeto sensível; contudo, esses sentimentos eram tão conformes e estavam tão 
em harmonia com a vontade humana, transbordante de caridade divina, e com o 
próprio amor infinito que o Filho tem com o Pai e com o Espírito Santo, que 
jamais se interpôs a mínima oposição e discórdia entre esses três amores.

Todavia, o fato de haver o Verbo de Deus assumido a verdadeira e perfeita 
natureza humana, e de lhe ter sido plasmado e como que modelado um coração de 
carne que, não menos do que o nosso, fosse capaz de sofrer e de ser ferido, esse 
fato, digamos, se não é visto e considerado à luz que emana não só da união hipos- 
tática e substancial, mas também da verdade da redenção humana, que é, por 
assim dizer, o complemento daquela, a alguns podería parecer "escândalo" e 
"loucura", como de fato aos judeus e gentios pareceu "Cristo crucificado" (cf. 
ICor 1,23). Ora, os símbolos da fé, perfeitamente concordes com as divinas Escri
turas, asseguram-nos que o Filho unigênito de Deus assumiu a natureza passível e 
mortal com a mira posta principalmente no sacrifício cruento da cruz, que ele 
desejava oferecer com o fim de realizar a obra da salvação do homem. Além disso, 
esta é a doutrina exposta pelo Apóstolo das gentes: "Porque aquele que santifica, 
e os santificados, todos tiram de um a sua origem. Razão pela qual ele não tem 
escrúpulos de chamá-los irmãos, dizendo: 'Anunciarei teu nome a meus irmãos...' 
Outrossim: 'Eis-nos aqui, eu e meus filhos que Deus me deu'. E por isso que os 
filhos têm comuns a carne e o sangue, ele também participou das mesmas coisas... 
Pelo que, em tudo teve de se assemelhar a seus irmãos, afim de ser um pontífice 
misericordioso e fiel para com Deus, em ordem a expiar os pecados do povo. Já 
que, em razão de haver ele mesmo padecido e de ter sido tentado, pode também 
dar a mão aos que são tentados" (Hb 2,11-14; 17-18).

(Encíclica do Papa Pio X I I  "Haurietis Acquas ”, sobre a devoção ao Cora
ção de Jesus)
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Tema:
Os Sacramentos

Dinâmica: “Um por todos e todos por um ” — A União Faz a Força

Objetivo: Fortalecer a integração do grupo e facilitar a união. Levar o 
grupo a uma consciência de que a comunhão e unidade do grupo é a melhor 
proposta de Deus para sua Igreja.

Material: Palitos de sorvete.

Desenvolvimento: Comece a dinâmica falando sobre a importância da 
comunhão e unidade do grupo. Entregue um palito para cada pessoa e peça que 
quebrem ao meio. É claro que as pessoas não sentirão dificuldade em quebrá- 
-los. Então entregue um feixe de palitos e peça que cada um tente quebrá-lo. É 
claro que haverá maior dificuldade. Então, o líder deve abrir o feixe de palitos 
que não foram quebrados e distribuir, para que cada membro do grupo escreva 
o seu nome. Para finalizar, quando a encontro terminar, todos deverão trocar o 
seu palito e rezar pela pessoa que está escrito no palito.

Reflexão: A união é a força do grupo. O amor é a base fundamental para 
alicerçar os elos que devem existir no grupo.

Texto Bíblico: Eclesiastes 4, 9-12 / Atos 2,41-47

“Comunhão e Unidade na Vida e no Serviço da Igreja Greco-Católica 
Ucraniana. ” Este é o tema pastoral proposto para reflexão e vivência na 
nossa Igreja, para este ano de 2020. Em sua carta Pós-Sinodal, nosso Arcebis
po Maior, Dom Sviatoslav explica que a Igreja é o “sacramento de unidade do 
gênero humano. ”  Nela somos reunidos pelo próprio Senhor, e nela recebemos 
a graça, através dos Sacramentos, que nos uni com Deus e com os outros fieis, 
formando uma só família.

Não podemos falar de comunhão e unidade na Igreja, sem falarmos de 
Sacramentos. Por isso, vamos refletir este ano sobre os Sete Sacramentos, se 
utilizando das reflexões do Papa Francisco.

A palavra sacramento significa sinal. Os sacramentos são os sinais do 
amor de Deus para com a humanidade. O termo sacramento reúne em si duas 
realidades: aquilo que não conhecemos -  plano, vontade de Deus; e sua mani
festação -  a comunicação da graça de Deus por meio de sinais. Assim, os

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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sacramentos são sinais sensíveis e eficazes, instituídos por Cristo, para nos 
comunicar a graça. Eles são celebrações (ações rituais e festivas sendo essen
cialmente uma ação da Igreja) pela qual o fiel é posto em contato vivificador e 
divinizador com Deus. “O sacramento é Cristo e tudo o que ele fe z  e fa z  por 
nossa causa. ”  (Cristo Nossa Páscoa N. 403, pág. 149).

Jesus Cristo veio ao mundo para realizar a obra de salvação a Ele confia
da, e antes de voltar para junto do Pai, encarregou os apóstolos de continuarem 
sua missão: “Todo poder те fo i dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei 
que todas as nações se tomem discípulos... Eu estou convosco até o final dos 
tempos” (Mt 28,18-20). Assim, a Igreja continua fazendo o que Cristo fez. E 
Cristo está presente no meio dela, continuando a salvar a humanidade. A Igreja 
é SINAL da presença de Cristo no meio dos homens; ela é SACRAMENTO 
DE CRISTO. Pertencer a Igreja é pertencer a Cristo, que está presente na 
Igreja através dos sacramentos, mediante os SINAIS do seu amor.

Os santos sacramentos são uma cooperação entre Deus e o homem, que se 
demonstra no fato de que Deus se manifesta no seu amor, dá ao homem a sua 
graça, sua vida, e o homem acolhe na fé esse dom e dá uma resposta de amor. 
A salvação do homem consiste justamente em se tomar capaz de amar em 
Cristo, como Cristo nos amou (cf. Jo 13,34). Abrindo-se ao dom da graça, o 
homem entrega-se totalmente à vontade de Deus, para crescer na fé, na espe
rança e no amor, até à “medida da estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4, 13). 
(Cristo Nossa Páscoa N. 406, pag. 150-151)

Os sacramentos não são só sinais; é Deus presente neles. Quando afirma
mos que os sacramentos são sinais, nós afirmamos que através destes sinais o 
amor de Deus está presente nas nossas vidas. Sacramentos é o próprio Cristo; 
é o próprio Deus presente nesses sinais. Os sacramentos são realidade. A hóstia 
consagrada não é só sinal da presença de Cristo. É o próprio Cristo. E assim 
acontece com os demais sacramentos: são o próprio Deus, presente neles. 
Através dos sacramentos o cristão participa da vida de Cristo e da Igreja. A 
graça de Deus age na vida da pessoa. São sinais sensíveis (unção, água, 
vinho...) e eficazes (não só significa, mas produz) que conferem a graça de 
Deus.

A ação salvífica e santificante da Igreja se consuma nos sete santos sacra
mentos instituídos por Jesus Cristo. Os sete sacramentos são: Batismo, 
Crisma, Eucaristia, Penitência, Unção dos Enfermos, Matrimônio e Ordem. 
Pela ação sacramental da Igreja, Cristo concede aos fiéis a graça do Espírito 
Santo. Por meio dos santos sacramentos, a Igreja santifica os fiéis em sua 
caminhada à plenitude de vida em Cristo. Nas celebrações dos santos sacra
mentos realizam-se a ação da graça divina e a nossa inserção na vida divina.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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Tomando parte na ação exterior do ritual do sacramento, tomamo-nos partíci
pes da ação da graça divina. “A estrutura externa do rito e suas expressões 
materiais são importantes enquanto são sinais da nossa divinização e mani
festam asprimícias da natureza transfigurada” (Cristo Nossa Páscoa N. 405, 
pág. 150).

Os sete sacramentos atingem todas as etapas e momentos importantes da 
vida cristã, dando origem, crescimento, ema e missão para a vida de fé. Pelo 
Batismo e Crisma, nascemos para a fé e crescemos como cristãos, e passamos 
a fazer parte da grande família de Deus, que é a Igreja. A Eucaristia é alimento 
da fé e da vida em comunidade -  recebemos o Corpo e o Sangue de Cristo 
como sustento e somos todos unidos como irmãos. “Por meio do Batismo, da 
Crisma e da Eucaristia, que são chamados sacramentos da iniciação cristã, o 
homem toma-se membro do Corpo de Cristo e participante do ministério 
sacerdotal, régio e profético de Cristo ”  (Cristo Nossa Páscoa N. 407, pag. 
151). Pela Penitência, nos que pecamos, caímos e nos machucamos, recebe
mos o perdão de Deus, e a cura das feridas na comunidade. Pela Unção dos 
Enfermos, a Igreja ajuda e conforta o doente que sofre. “Por meio da Penitên
cia e da Unção dos Enfermos, que são chamados sacramentos da cura, é 
ministrada aos fiéis a saúde espiritual e corporal” (Cristo Nossa Páscoa N. 
407, pag. 151). Pela Ordem, os fiéis chamados por Deus se tomam ministros 
de Deus a serviço da comunidade. Pelo Matrimônio, o homem e mulher são 
abençoados e unidos espiritualmente. Os dois se comprometem a viver como 
cristãos santificando-se mutuamente. “Nos sacramentos dos serviços, Sacer
dócio e Matrimônio, alguns fiéis são consagrados para o serviço da comunida
de eclesial e à ‘Igreja doméstica’” (Cristo Nossa Páscoa N. 407, pag. 151).

Os sacramentos são por excelência atos litúrgicos de culto divino feito 
pela Igreja a Deus Trino, por isso as ações litúrgicas não são ações privadas, 
mas celebrações da Igreja, que é sacramento de unidade, isto é, povo reunido 
e ordenado sob guia do ministro ordenado (bispo, padre, diácono). Por isso 
pertencem ao inteiro corpo da Igreja.

A Igreja através dos sacramentos santifica os fiéis na plenitude no seu 
caminho em Cristo. A validade do sacramento não depende da vida do ministro 
ordenado. Os Sacramentos, sinais e expressão da presença de Deus no mundo 
através da Igreja, que nos envolvem e nos fazem participantes da vida divina, 
são sempre momentos de partilha, de vida nova, de encontro e reencontro com 
a comunidade e com Deus, no desafio constante de nos deixarmos transformar 
pelo Espírito Santo, para nos tomarmos cada vez mais parecidos com Jesus 
Cristo, com a força renovada no empenho em transformar o mundo em que 
vivemos.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
Avaliar a Caminhada

1. Acolhida
Acolher os adolescentes com Boas-Vindas.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Árvore de papel para fixar no quadro ou parede, frutos de 

papel (verde representando bons frutos e marrom representando maus), 
faixas de cartolina branca, canetas pilot, fita adesiva.

3. Objetivo do Encontro
- Apresentar os passos para fazer o exame de consciência;
- Iniciar o Mejista na prática do exame de consciência diária.

4. Oração inicial
Senhor Jesus, obrigado por tua presença doce e amiga. Dá-nos um 

coração decidido a amar-te, a renunciar tudo que não está de acordo com 
tua vontade. Queremos seguir teu caminhar sem voltar atrás e assim como 
Maria, renovar nosso sim a cada dia. Amém.

Invocação ao Espírito Santo
Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles 

o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renova
reis a face da terra.

Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo 
o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor 
Nosso. Amém.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Lc 12,35-40: Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar 

vigiando quando vier.
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MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
I Jo 1, 8-9: Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e 

justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniqüidade.
SI 50: E conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha 

iniqüidade.

7. Aprofundamento do tema
Os passos do exame de consciência são: a ação de graças, pedir a luz 

do Espírito Santo, examinar o dia - as boas atitudes agradecer; as más repu
diar; pedir ajuda a Jesus para corrigir as falhas. Tomar consciência de como 
Deus esteve comigo durante o dia.

Falar da importância da vigilância diária e perguntar aos mejistas por 
que eles acham que é importante a vigilância na vida de um cristão. Escre
ver as respostas nas faixas e fixá-las no quadro ou parede.

8. Dinâmica -  Separando os frutos bons dos maus
Distribuir para cada mejista dois frutos de cores diferenciadas (uma cor 

para o bom fruto e outra para o mau fruto). Cada um deverá refletir por 
alguns minutos sobre o dia anterior, identificar suas boas e más ações mais 
freqüentes e escrever no fruto de acordo com a cor. À medida que forem 
terminando poderão colar seus frutos na árvore fixada na parede.

Depois que todos finalizarem, retirar da árvore os maus frutos, colocar 
em um cesto de lixo e pedir que um ou dois mejistas façam uma oração 
primeiramente agradecendo os bons frutos em suas vidas, que são pura 
graça e depois pedindo a Jesus perdão pelos maus frutos e ajuda para corri
gi-los nos próximos dias.

Fazer um círculo e de mãos dadas rezar o Salmo: 50 (um recita o salmo, 
os demais acompanham em silêncio) e um Pai Nosso.

Concluir retomando a importância da vigilância, e resumindo os passos 
para o exame de consciência. Ressaltar que o ideal é que seja feito à noite, 
antes de dormir.

9. Compromissos ou tarefas para o mês
Fazer o exame de consciência antes de dormir e anotar brevemente no 

caderno pessoal as boas (um ou duas) ações e os defeitos (um ou dois) a 
corrigir.
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ME J - Movimento Eucarístico Jovem
Taemnetsiá: Jesus está presente na Eucaristia.
“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem 

crê em mim nunca mais terá sede” (Jo:6,35).
Tarefa: Buscarei durante este mês centrar-me na Eucaristia como 

centro da minha vida de fé e fonte de todas as graças.

10. Discutir em dupla o Tema trabalhado
1. Diga como foi este momento da experiência realizada?

2. Quais os sentimentos que brotaram dentro de você?
3. Cite um momento que foi emocionante na hora da dinâmica?
4. Confeccione um cartãozinho com um bom propósito e depois troque 

com o seu amigo.

11. Oração final
Oração espontânea agradecendo a Jesus pela partilha e pelos ensina

mentos.
Oração de São Francisco
Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz.
Onde houver ódio que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria,
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar que ser consolado,
Compreender que ser compreendido,
Amar que ser amado 
Pois é dando que se recebe 
É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive para a vida eterna...
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Santos do m ês de m aio
Cirilo e Metódio

11 de maio

São Cirilo 
São JMetódio

Os irmãos Cirilo e Metódio nasceram no século IX, em Tessalônica, 
ambos foram muito letrados. Constantino fez seus estudos em Tessalônica, 
onde estudou grego e latim. Estas duas línguas ele dominava, junto com o 
búlgaro antigo, provavelmente desde sua infância. Viveu num mosteiro e 
exerceu vários cargos na Igreja, lecionou filosofia jurídica na Universidade. 
Teve polêmicas e várias disputas com iconoclastas.

Foi por breve tempo em missão política e religiosa na Arábia. Ali parti
cipou de intensa disputa teológica com eruditos e clero muçulmanos. A 
disputa era sobre a Santíssima Trindade, conceito não aceito pelos muçul
manos. Constantino mostrou ser bom conhecedor do Alcorão.

Retomando a Constantinopla, reassumiu sua cátedra, entrando para um 
mosteiro no monte Olimpo na Ásia Menor onde reencontrou seu irmão 
Metódio, que há muito tempo ali vivia. A convite do governador dos Caza- 
res, foi em missão nas regiões do Mar de Azov, onde havia coexistência 
entre judeus, muçulmanos e cristãos. Estabeleceu-se em Quérson, onde 
estudou mais o hebráico, a língua cazar, a língua gótica e o dialeto samarita- 
no. Nessa cidade visitou o local onde estavam os restos mortais do são 
Clemente um dos primeiros papas de Roma falecido no ano 101, os quais 
Cirilo mais tarde, em 867, transferiu da Grande Morávia para Roma.

Na terra do Cazares teve muito sucesso em disputas teológicas com 
estudiosos e Rabinos judeus; Muitos cazares foram batizados. Em lugar do 
pagamento que os cazares queriam lhe prover, ele preferiu que 200 escra-



Santos do m ês de m aio
vos gregos fossem libertados.

De volta a Constantinopla, dedicou-se à pesquisa linguística. O knyaz 
(príncipe) Rostislav, soberano da Grande Morávia, procurou o papa em 
Roma, que indicasse um mestre religioso para ensinar ao povo da Morávia 
sobre a fé cristã. Cirilo e seu irmão Metódio, foram encarregados dessa 
missão, por serem os únicos com conhecimento da religião e das línguas 
eslavas. Levaram consigo seus primeiros textos traduzidos e relíquias de 
um dos primeiros bispos de Roma, São Clemente.

Cirilo e seu irmão permaneceram muitos anos na Morávia como 
missionários. No início foram muito criticados pelos bispos latinos os quais 
alegavam que somente três eram as línguas do cristianismo (latim, grego, 
hebreu), não uma língua eslava.

Na região já  existia o chamado "alfabeto arcaico". Cirilo e Metódio, a 
partir deste alfabeto, criaram o alfabeto glagolítico, influenciado pelos 
alfabetos grego, latino e hebraico, dando origem mais tarde ao Alfabeto 
cirílico.

Em 867, os irmãos e seus alunos se reuniram na República de Veneza 
para mais discussões sobre o uso da língua eslava na liturgia. Em Veneza, 
Cirilo recebeu o convite oficial do papa Nicolau II para ir a Roma, onde 
encontraram o novo papa, Adriano II que aprovou seus planos para a litur
gia. As traduções da Bíblia e textos litúrgicos foram consagrados e aceitos 
e reconhecidos por Roma.

Em 868, a língua da Antiga Igreja Eslava foi oficializada e finalmente 
admitida como quarta língua litúrgica da Igreja . Foi um fato muito signifi
cativo, pois, depois disso, somente no século X X , outros idiomas viríam a 
ser aceitos no ocidente.

Em 868, Cirilo adoeceu em Roma, onde vivia num mosteiro, no qual 
tomou o nome de Cirilo (era até então Constantino). Morreu em 869, foi 
enterrado na Igreja de São Clemente em Roma.

O dia de São Cirilo e de São Metódio é celebrado em 14 de fevereiro 
pelas Igrejas Católica Romana e Igreja Episcopal (Igreja Anglicana). Na 
Igreja Orientaal, o dia dedicado a Cirilo e Metódio é 11 de maio.

Em 1980 o papa S, João Paulo II incluiu no Calendário Geral Romano 
os irmãos Cirilo e Metódio. Cinco de Julho é feriado nacional na República 
Tcheca e na Eslováquia em homenagem a Cirilo por sua chegada à Grande 
Morávia em 863. 24 de Maio é feriado nacional na Bulgária e na República 
da Macedônia em honra aos dois irmãos.
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Покровитель на місяць травень
Святі Кирило і Методій

11 травня

Святі рівноапостольні
Кирило (Костянтин) і Методій 
жили в IX столітті. Обидва 
певною мірою пов’язані з 
Україною.

Були синами слов’янина- 
-болгарина. Методій у зрілому 
віці вступив на військову службу 
і став правителем однієї із 
слов’янських областей. Після 10 
років служби пішов на гору 
Олімп і, прийнявши там 
чернецтво, віддав себе 
богомислію, читанні священних 
книг та молитві. Його молодший 
брат Костянтин ще в юності мав 
блискучі успіхи в науці. Після 
закінчення навчання пішов у 
монастир на березі Чорного 
моря. Але скоро його силою 
повернули до столиці 
Константинополя, де він 
прийняв священицький сан і був призначений бібліотекарем при храмі 
Св. Софії та вчителем філософії в школі. Пізніше поїхав до свого 
брата Методія і розділив із ним подвиг чернецтва. Хозари, які жили на 
берегах Дону, Волги й Азовського моря, просили імператора Михаїла 
прислати їм наставників, які прилучили б їх до християнської віри. 
Жереб випав на Костянтина. Він вирушив на місіонерську працю 
разом із братом Методієм. Зупинилися в місті, де давно проповідував 
святий апостол Андрій Первозванний.

У хозар брати недовго проповідували. Повернувшись до 
Константинополя, молодший брат зайнявся богослов’ям, а Методій 
отримав ігуменство в одному монастирі. Але скоро, на прохання
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Покровитель на місяць травень
слов’янських князів-правителів знову повернулися на слов’янські 
землі, переклали богослужбові книги із грецької на слов’янську мову. 
Впорядкували слов’янську абетку, яка стала називатися кирилицею, 
їхня проповідь мала блискучий успіх, але їхна праця стрінула 
протистояння німецьких єпископів. Папа Микола І викликав 867 р. 
братів до Риму, де зустрів їх люб’язно, які принесли йому в дар 
частинку мощей мученика Климента і перекладені богослужбові 
книги слов’янською мовою, серед яких було й Євангеліє. Папа 
урочисто поклав їх на престол у храмі Св. Марії і навіть наказав 
відправити за ними Службу.

14 лютого 869 р. в Римі в 42-річному віці Костянтин помер, 
прийнявши перед смертю ім’я Кирило.

Після смерті Кирила Методій, будучи оправданий новим папою 
Андріаном, був висвячений на єпископа Моравії та Панонії. Там він 
дбав про доручену йому паству й відправляв богослужіння мовою 
слов’янською. Західні церковники надалі стверджували, що є тільки 
три священних мови —  єврейська, грецька та латинська.

За наклепами латинських священиків за розпорядженням 
німецького імператора, Методія заслали в Швабію, де він терпів ув’ 
язнення три роки. Папа Іван VIII наполіг на тому, щоб звільнити 
святого з арешту. Незабаром папа римський поставив його у 
архієпископа із званням папського легата, але згодом святого Методія 
знову піддали судові. Була нова заборона служити слов’янською 
мовою, але скоро його виправдали, і римський єпископ вручив Булу 
про дозвіл на слов’янське богослужіння.

Перед своєю смертю Методій відвідав Константинополь. Він 
помер 6 квітня 885 р. у похилому віці. Похорон відспівували 
латинською, грецькою та слов’янською мовами.

Святий рівноапостольний Методій залишив велику кількість 
учнів, які продовжували просвітительську справу, між іншими, в 
місцевостях Волині та інших регіонах у межах з Україною. Звідси 
постав ще один зі шляхів поширення християнства на землях Руси- 
-України, який називають північним.

Праця святих Братів —  це ще один доказ того, що всі народи 
повинні сповідувати віру в Господа Ісуса Христа рідною мовою, і 
мова кожного народу є священна й угодна Богові.
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Посмертні Згадки
' W '

f  José Kreskivski

Nasceu no dia 17 de fevereiro de 1937 na localidade 
de Linha Tigre Barra Grande- Prudentópolis - PR. Filho 
de Paulo Kreskivski e Ana Spalhar, casou-se com Balbina 
Halma Kreskivski, com quem viveu 59 anos tiveram uma 
filha, Mareia Bemadete. Deixou dois netos e duas bisne
tas. Durante sua vida sempre participou da igreja era 
membro ativo do apostolado de Oração. Foram 83 anos 
de vida simples e batalhadora dedicada a família. Faleceu 
no dia 14 de fevereiro de 2020 foi sepultado no cemitério de Linha Tigre.

A família de José agradece aos amigos, vizinhos, parentes. Em especial 
ao Pe André Pistun, OSBM e às Irmãs de São José de Linha Eduardo 
Chaves, pelas orações e celebração do funeral.

Deus o tenha no seu Reino.

f  Jaroslau Papis

No dia 13 de setembro de 1929 nasceu o senhor 
Jaroslau Papis, na colônia de Linha Guarapuava- 
Prudentópolis- PR.

Filho de Lademiro e Helena Papis, faleceu dia 29 de 
junho de 2019 aos 89 anos de idade. Casou-se com 
Antonia Olesthuk, tiveram 6 filhos, Miguel, Tereza,
Teodozio, Lucia, Zélia, Inês. Tiveram 18 netos e 13 
bisnetos. Jaroslau sempre teve suas atividades na agri
cultura para o sustento da sua família, foi um homem humilde e honesto, 
sempre pronto a ajudar quem precisava, prestativo e sempre queria o bem de 
todos. Seu maior prazer era ver suas lavouras e animais bem cuidados, era 
domador de cavalos e gostava andar de carroça. Era muito devoto de Nossa
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Senhora Mãe de Jesus. Aos domingos sempre frequentava as novenas e 
divinas liturgias, era membro do Apostolado de Oração.

No dia 09 de junho foi internado com virose, a qual foi se agravando 
assim recebeu a unção dos enfermos.

Agradecemos ao Pe Hilário Opaski, Teófilo Michalichen e Deonisio 
Bobalo os quias realizaram as celebrações fúnebres, com a divina liturgia 
de corpo presente, aonde foi sepultado no cemitério da mesma localidade.

Feliz es Jaroslau por que fostes fiel nas promessas do Batismo, agora 
vives na etema felicidade junto ao Pai Etemo.

Agradecemos infinitamente a Deus por nos presentear por 89 anos de 
vida do Sr Jaroslau que nos deu a vida e nos conduziu para o bom caminho,

Sentiremos muitas saudades, mas temos em nossos corações a certeza 
que ele conquistou um bom lugar junto a Deus, onde um dia nós nos encon
traremos na morada etema.

Que o senhor acolha sua alma e lhe conceda o descanso etemo.

f  Maximiniano Kurmann

Nasceu no dia 06 de agosto de 1925 em Linha Barra Vermelha, Pruden- 
tópolis-PR. Filho de Nicolau e Maria, teve 10 irmãos Ana(in memória), 
Miguel(in memória), Catarina(in memória), Theodoro(in memória), Estê- 
fania(in memória), Sofia(in memória), Natalia(in memória), Romão(in 
memória), Anastácia e Miquelina. Casou-se com Olga Smaha no ano de 
1951, onde tiveram 5 filhos, Maria(in memória), João(in memória), Valdo- 
miro(in memória), Lucia casada com João Mormul e Sérgio casado com 
Laura Sentchuk.

Maximiniano mudou-se para o município de Araucária no ano de 1961. 
Faleceu deixando 4 netos e 7 bisnetos. Durante a sua vida trabalhou na 
lavoura, e também como carpinteiro, sempre foi uma pessoa muito alegre, 
gostava muito de contar histórias do passado.

Foi hospitalizado o dia 07 de agosto de 2019, ficou internado na Santa 
Casa de Campo Mourão por 13 dias e no dia 20 de agosto faleceu com 94 anos, 

Que Deus o recompense pelos bons exemplos que deixou e por tudo 
que nos ensinou. Etema seja a sua memória.

Lucia Kurmann Mormul 
Comunidade São Pedro e São Paulo 

Colônia Upá- Araruna- PR
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f  Marcos Kuchra

Marcos nasceu em 28 de dezembro de 1990 na 
cidade de Prudentópolis. Pertencia à comunidade de 
Linha São João do Rio Claro.

Formou-se no Ensino Fundamental em 2005 no 
Colégio Estadual Barão de Capanema e completou o 
Ensino Superior em Administração em 2013 pela 
Faculdade Campo Real de Guarapuava.

Foi admitido na Gráfica Prudentópolis em 2009 
onde trabalhou como orçamentista até ser afastado 
por sua doença em 2019.

Durante sua juventude foi secretário da Comissão da igreja Santíssima 
Trindade de Linha São João do Rio Claro e também secretário do Apostola- 
do da Oração.

Marcos foi diagnosticado com câncer de pele especificamente “Mela- 
noma de caráter maligno” em 2017. Realizou a cirurgia para a retirada do 
tumor e iniciou o tratamento de prevenção para evitar que a doença se espa
lhasse. Porém durante os exames periódicos foi constatado que a doença já  
havia se espalhado pelo abdômem. Iniciou-se então uma luta contra o 
tempo, conseguiu uma medida judicial para um tratamento caro que foi 
custeado pelo sistema público de saúde. Permaneceu com o tratamento 
durante vários meses. Os médicos perceberam que o tratamento não estava 
surtindo efeito e a doença havia evoluído ainda mais, dessa vez atingindo 
seus pulmões, então a equipe média decidiu mudar o tratamento. O novo 
medicamento, porém, era ainda mais caro, e não era oferecido pelo SUS 
devido ainda estar em fase de testes. Entrou com outra medida judicial, e 
enquanto o processo tramitava, seus amigos e familiares iniciaram uma 
campanha de grandes proporções visando custear esse novo tratamento.

Seu irmão Marcelo pediu demissão de seu emprego para cuidar cons
tantemente de Marcos, que precisava de ajuda 24h por dia. De imediato 
diversas pessoas aderiram a causa e começaram uma corrida contra o 
tempo. Foram inúmeras ações que envolviam a causa como: passeios 
ciclísticos, chás beneficentes, tarde dançante, rifas, doações espontâneas 
vindas de diversos locais, doações online, de pessoas físicas e empresários 
que desejavam ajudar.

Conseguiu dessa forma comprar o medicamento que custára mais de 
sete mil reais uma única caixa que seria o tratamento de uma semana. Com
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a ajuda dessas pessoas conseguiu prolongar o tratamento por mais de dois 
meses, quando finalmente o parecer judicial concedeu a ele o direito ao 
tratamento pelo sistema de saúde público. Seu estado de saúde veio mos
trando melhoras significativas até o fim de 2019. No início do ano de 2020 
teve uma recaída e retomou para sua consulta, onde os médicos notaram 
que o novo tratamento também não estava mais fazendo efeito.

Na quarta-feira dia 08 de janeiro Marcos foi levado pelo seu irmão 
Marcelo para o hospital, onde passou por um procedimento de drenagem de 
líquidos, já  que seus órgãos estavam falhando, e retomou para sua casa. No 
dia seguinte retomou ao hospital porque não estava se sentindo bem onde 
foi aplicado uma dose de soro, retomando para sua casa em seguida. Na 
segunda feira retomou ao hospital para realizar uma tomografia computa
dorizada e manteve-se internado, na terça feira seu quadro piorou significa
tivamente e veio a perder a consciência. Faleceu às 10h20min na compa
nhia de seu irmão.

Seu velório ocorreu na casa de seu pai Mário em Linha São João, 
vieram prestar sua homenagem centenas de pessoas durante toda a noite. 
Marcos era uma pessoa muito conhecida na cidade em virtude de seu traba
lho, era extremamente carismático e cativante, durante sua vida conquistou 
inúmeros amigos que sentiram profundamente sua perca e que o acompa
nharam durante sua batalha contra a doença.

As exéquias e a Divina Liturgia de corpo presente foram celebradas 
pelos padres Hilário Opaski, OSBM, vigário e Dionísio Bobalo, OSBM, 
diretor da Gráfica Prudentópolis, na igreja à qual pertencia, em Linha São 
João.

A família agradece a todas as pessoas que se empenharam e ajudaram 
de todas as formas durante o seu tratamento, às pessoas que o visitaram e 
que prestaram suas condolências durante esse período tão difícil.

Dele ficamos com o exemplo de uma vida bela, sem reclamar das 
dificuldades que venham a aparecer e rezemos para que Deus o acolha 
junto à sua mãe Maria Helena (in memoriam) no céu.

Agradecimentos
Agradecimento pelas graças recebidas, a Jesus Santíssimo, Nossa 

Senhora, Bispo Dom José Martinez, OSBM, São Nicolau, anjos e santos. 
Agradece Lucia Frankiu, Vila Iguaçu.

22



Encontro do Apostolado de Oração da Paróquia 
de Pitanga realizado em Palmital-PR

O tema era Palavra de Deus e a Catequese.
O evento contou com mais de 300 pessoas. Palestrante Pe Inácio Malinoski 

OSBM e Ir Regiane Romanichem SMI.
O inicio da palestra foi destacado pelos principais símbolos do Apostolado de 

Oração e sua missão, pedindo fidelidade e compromisso, rezar e colocar em práti
ca a missão do Apostolado de Oração no dia a dia, na Oração pelas necessidades 
na família, comunidade e trabalho. Também contou com 20 novos membros que 
assumiram o compromisso de dedicar a sua vida em prol dos outros. O evento foi 
organizado pelos membros do Apostolado da Oração da comunidade de Palmital- 
-PR. O encontro é regional reunindo diversas comunidades dentre elas : Palmital, 
Pitanga, Ivaiporã, Santa Maria do Oeste, São José, Vila Bury, Nova Tebas, Boa 
Ventura de São Roque, Barra Grande, Pitanga Baixo, Borboleta Baixo, Barra do 
Espirito Santo.

Após a novena e a benção do Santíssimo e a indlugência Plenária e asperção 
de água benta foi encerrado o encontro.

Agradecemos a coordenação do Apostolado de Oração, ao Pe. Inácio, Ir 
Regiane, a equipe da cozinha pela maravilhosa alimentação e a todos que ajuda
ram e colaboraram na organização para tudo ocorrer bem.

Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a todos. Salve o coração de Jesus! 
Salve o Coração de Maria!

Ir. Alice Tomem.
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Recepção de novos membros do A.O.

O grupo do Apostolado da Oração, Sagrado Coração de Jesus, acolheu 
sete novos membros. A recepção ocorreu no dia 20 de julho de 2019 na 
Capela de São Francisco de Assis em Despraiado, Município de Prudentó- 
polis -  PR.

A Divina Liturgia foi presedida pelo vigáario Pe. Ivo Komiak, OSBM, 
e cantada pelos membros do Apostolado de Oração, com a participação do 
violinista Fabio José Dukevicz e Airton José Brekailo.

Os novos menbros são: Ana Emanuelli, Caroline Lucachevicz, Josinei- 
de Ap. Korolhuk, Kamilly Comechen, Karina Turkevicz, Marli Comechen, 
Nataly Czekalski, seus nomes foram inscritos com letras de ouro no Cora
ção de Jesus.

Sinceros agradecimentos ao padre Ivo e a todos pela linda participação, 
que Deus e o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe.

“Sagrado Coração de Jesus eu confio em vós”.
Irene Michalzeszem 

Coordenadora
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