
Редакційне
Ідіть і проповідуйте Євангелію цілому світові!

М ісія це план небесного Отця, який, в своїй безмежній лю бові, 
баж ає спасти людство. Дж ерело м ісії походить від Бога, який на 
протязі довгих віків її здійсню вав через Святого Духа, а коли прийш ов 
час, через Боже Слово, Ісуса Христа: “Бог бо так  полю бив світ, щ о сина 
свого єдинородного дав, щ об кожний хто у  нього вірує не загинув, але 
мав вічне ж иття” (ИоЗ,16) Ісус це перш ий м ісіонер О тця Небесного.

А ЦЕРКВА покликана продовжувати м ісію  розпочату Ісусом. Від 
нього, в день Вознесіння, вона отримала наказ: “М ені дана всяка власть 
на землі й на небі. Ідіть, отже, навчайте всі народи..” (М т 28 ,18-20).

ЦЕРКВА ЗРОДИЛАСЯ З “МІСІЇ”. Л ю дська с ім ’я  завсіди м ала 
осіб, які були готові послухати покликання Боже, і віддалися справді 
м ісії і через Ц еркву Б ог виконує свій план спасіння.

Я ка нині ситуація християнства у  світі? Щ о каж уть статистики?
ПАПА ІВАН ПАВЛО II; Щ об Євангелія була проповідувана по 

цілому світі -  нині це щ е далеке до здійснення. М ісія Ц еркви щ ойно 
на початках... Н а початку 3 -го  тисячоліття, з майж е ш ість мілярдів 
населення світу, лиш е трош ки більш е ніж  два м ілярди (33% ) є 
християнам и, а з тих, трош ки більш е н іж  один м ілярд є католиками, 
яких мусулмани вже перевищ аю ть числом.

В Азії християнство практично не існує. Коли би виклю чити 
Ф іліпіни, в азіатському континенті християн всього 2% . У  великих 
м істах, як  в Токіо, Ш анґай, Калкута, Х ристос це хтось зовсім  
незнаний.

Говорячи про 67%  “не християн” у  світі, С вятіш ий О тець Іван 
П авло II каже; “Ч исло тих, які щ е не знаю ть Х риста і щ о не належ ать 
до Ц еркви, збільш ається. З огляду на таку  дійсність, справа 
євангелізації є  дуже важна.

Нова Євангелізація. Н ині вим агається від всіх християн більш е 
м ісіонерського запалу, щ об давати засвідчення віри у  власному домі й 
всюди, в усіх  ам біентах та  обставинах.

Ц ерква мусить зайняти нові дороги євангелізації з новою  
відвагою , з новим  запалом  і новим и методами й  висловами.

О. Тарсикій 3.
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Editorial
Ide e Anunciai o Evangelho a Todas as Nações!

A missão não vem de nós, ela é a resposta ao plano do Pai que, em seu imenso 
amor, deseja realizar a salvação da humanidade. O Pai, portanto, é a fonte da missão 
e, ao longo do tempo, realizou-a através de suas duas “mãos”: o Filho e o Espírito 
Santo. Falando de Jesus, o evangelista João afirma: “Deus amou de tal maneira o 
mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (Jo 3,16). Jesus, portanto, é o grande missionário do Pai!

E a Igreja?  Sua tarefa é continuar a missão iniciada por Jesus. Foi dele que, 
no dia da Ascensão, recebeu o mandato: “A mim foi dado todo poder no céu e na 
terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações...” (Mt 28, 18-20).

A IG R E JA  NASCEU DA “M ISSÃO”. A família humana sempre contou 
com pessoas que, disponíveis ao chamado de Deus, se doaram para que Deus 
realizasse seu plano de salvação. APÓS 2.000 ANOS... Qual é a situação atual da 
evangelização do mundo? O que dizem as estatísticas?

João Paulo II: Para o Evangelho ser anunciado em toda a terra e a todos os 
povos - hoje ainda está muito distante de ser realidade. A a missão está ainda no 
começo” .

No início do 3o milênio, constatamos que, dos mais de seis bilhões da popula
ção mundial, somente pouco mais de dois bilhões (33%) são cristãos e, destes, 
pouco mais de um bilhão (17,68%) são católicos, sendo já  superados pelos muçul
manos.

Na Ásia, o cristianismo quase não existe. Se excluirmos as Filipinas, a popu
lação cristã não passa de 2%. Nas grandes cidades orientais como Tóquio, Shan- 
gai, Calcutá.., Cristo é ainda um ilustre desconhecido.

Falando dos 67% de “não cristãos”, o Papa afirma: “O número dos que ainda 
não conhecem Cristo e que não fazem parte da Igreja, aumenta constantemente. 
Em vista de tal realidade, é evidente a urgência da missão evangelizadora”.

UMA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Hoje, pede-se de todos os cristãos um 
maior ardor missionário para que testemunhem sua fé aqui em casa, em todos os 
ambientes e circunstâncias

A Igreja deve enveredar o caminho da evangelização com nova coragem, 
novo ardor missionário, novos métodos...

São três requisitos para que a missão aconteça, seja fértil e produza frutos:
1. Anunciar por palavras, escrito e outros meios de informação;
2. Oração que é um dever de todos os cristãos, especialmente do Apostolado 

da Oração;
3. Contribuir com as missões e vocações religiosas, missionárias e catequéticas.
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Намірення за Євангелізацію
Місія мирян у Церкві
Молімся, щоб силою Хрещення вірні, а особливо 

жінки, брали більшу участь у відповідальностях 
Церкви.

Від Х рещ ення народж ую ться всі покликання для Ц еркви і кожне 
зокрем а зі своїми особливостями. О дне доповню є друге і таким  чином 
всі допомагаю ть пош ирю вати і будувати Ц арство Боже, яке вже існує і 
яке м и щ е чекаємо. Роль м ирян в церковному середовищ і м ає важ ливе 
значення, оскільки вони становлять більш ість в Ц еркві. П ісля II 
Ватикансього Собору покликання мирян було глибоко переосм ислене 
і наділене гідністю , подібно як  свящ еники і богопосвячені особи 
загалом. В они не здійсню ю ть Таїнств, але роблять необхідну 
підготовку, щ об інш і їх  отримали. М иряни покликані виконувати 
р ізну  працю  в парафіях, як  наприклад: катехити, координатори різних 
рухів, прислуга нуж денним, хворим, через них Ц ерква перебуває в 
р ізних соціальних середовищ ах. Таким чином, вони не лиш е 
вваж аю ться колабораторами єпископа чи свящ еника, але як  активні 
члени громади вони звеличую ть Ц еркву Х риста своїм  служінням.

Цього м ісяця П апа просить нас приділити більш е уваги мирянам , 
особливо ж інкам, оскільки в Ц еркві кожен може мати функції, і в тому
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Намірення за Євангелізацію
числі адміністративні. П рикладом 
цього стало призначення ж інок 
П апою  Ф ранціском на посаду 
консультантів Конгрегації
віровчення. Коли в 2013 році П апа 
повернувся з Бразилії до Риму, він 
сказав під час подорожі 
ж урналістам : “Ц ерква без ж інок - 
це як  А постольська Колегія без 
М ар ії’. О сь чому глава Ц еркви 
надав нові мож ливості ж інкам, 
щ об продемонструвати свої мож ливості на р ізних передових лін іях у  
р ізних церковних сферах, які принесли чудові результати. Н а щ астя 
бачення світу зм інилося, хоча щ е існує багато прикладів деморалізації 
і насильства над ж інками, але в Ц еркві роль ж інки була помічена 
великою  відданістю  та  вдячністю  зі сторони християн. П ригадаймо, 
щ о перш ими, хто прибув до гробу Ісуса були ж інки, як  також М арія 
була з учням и при народж енні Ц еркви. Я к м ило і приємно бачити в 
наш их громадах, тут в Бразилії, завзяття жінок: чи то катехити, чи  ті, 
хто опікую ться церковним майном, чи  ті, які співаю ть, чи  то ревнителі 
А постольства м олитви і так  багато інш их служінь, які трим аю ться на 
відповідальності ж інки. М и повинні бути вдячними за  цей великий 
дар від Бога!

У  Ц еркві є  м ісце для кожного, не бракує праці і всі ми, як  члени 
спільного свящ енства Х ристового покликані до певної місії. Н ехай 
кожен мирянин, а особливо ж інки, усвідомлю ю ть свою  м ісію , щ об 
вони свідчили Євангеліє Х ристове в кожному середовищ і. Ц им  самим 
показувати як  Б ог може перетворити світ, а також ж иття кожного, 
потрібно лиш е одне -  щ ире і відкрите серце. У  2010 році П апа 
В енедикт X V I сказав : «нова євангелізація, яка потрібна ниніш ньому 
світу, вим агає від м ирян вірного і достовірного свідчення, яке 
дозволяє донести  надію  на Євангеліє у  всі сфери суспільства». Н ехай 
миряни будуть відповідальним и віднови Ц еркви під захистом  
Богоматері!

О. С тефан Вонсік, ЧСВ В



Intenção pela Evangelização
A missão dos leigos na Igreja
Rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, 

em especial as mulheres, participem mais nas instâncias de 
responsabilidade da Igreja.

D o B atism o é que nascem  todas vocações para  a Igreja, cada um a com  

suas particularidades, um a com plem enta a  outra e assim  todos ajudam  a 

difundir e a  constru ir o Reino de D eus que já  existe e ainda o aguardam os. 
O  papel do leigo na  com unidade eclesial tem  um a fundam ental im portân

cia, visto  que eles é que com põem  a  m aior parte  da Igreja. A pós o Concilio 
Vaticano II a vocação dos leigos foi revalorizada, dando a  eles a m esm a 

dignidade do religioso ou sacerdote. N ão adm inistram  os sacram entos, m as 

fazem  a preparação necessária  para  que outros recebam . Os leigos são 

cham ados a desem penharem  vários serviços na  com unidade: catequistas, 

coordenadores de m ovim entos, serviço aos necessitados, aos doentes, 

através deles que a  Igreja está em  diversos am bientes sociais. A ssim , não 
são considerados som ente colaboradores do bispo ou dos padres, m as com o 

m em bros ativos de um a com unidade engrandecem  a Igreja de Cristo.
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Intenção pela Evangelização
N esse m ês o Papa nos pede um a atenção m aior às m ulheres leigas, 

visto  que na  Igreja todos podem  ter funções, inclusive adm inistrativas. 
Exem plo disso foi a nom eação de m ulheres feita pelo Papa Francisco com o 

consultoras da C ongregação para  a  D outrina da Fé. Q uando em  2013 o 

Papa retom ava do B rasil a  Rom a, disse no vôo aos jornalistas: “um a Igreja 

sem  as m ulheres é com o o Colégio A postólico sem  M aria” . Por isso o 

chefe da Igreja deu novas chances para  as m ulheres, m ostrou suas capaci

dades em  várias linhas de frente nos diversos âm bitos eclesiásticos, e que 

inclusive trouxeram  ótim os resultados. Por sorte a visão do m undo tem  

m udado, claro que ainda encontram os várias tentativas de desm oralização, 

vio lência contra as m ulheres, m as na Igreja o seu papel vem  sendo reforça

do com  m uita dedicação e valorização. Q uem  prim eiro chegou ao túm ulo 

de Jesus foram  as m ulheres, M aria estava com  os discípulos no nascim ento 

da Igreja - Pentecóstes. Bonito e gratificante é ver em  nossas com unidades 
aqui no B rasil o zelo das m ulheres leigas, seja com o catequistas, com o zela- 

doras das igrejas, com o cantoras, zeladoras do A postolado de O ração e 

tantos outros serviços. D evem os ser gratos p o r isso, é um  grande presente 

de Deus!

N a  Igreja tem  espaço para  todos, não falta serviço, todos nós enquanto 

m em bros do sacerdócio com um  de Cristo som os convocados e convocadas 
para  a  m issão. Q ue cada leigo e leiga se conscientize de sua m issão, que 

dêem  testem unho do Evangelho de C risto em  cada am biente m ostrando 

assim  com o D eus pode transfigurar o m undo e tam bém  a v ida de cada um , 

só é necessária  um a coisa: abrir o coração. Em  2010, o Papa B ento X V I 

disse: “a nova evangelização que o m undo atual precisa, requer po r parte 

dos leigos um  testem unho valente e acreditável, que perm ita levar a espe

rança do Evangelho a  todos os âm bitos da sociedade.” Q ue os leigos 

possam  ser restauradores responsáveis da Igreja com  a proteção de N ossa 

Senhora.

Pe. Estefano W onsik, O SBM
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Апостольство М олитви
Місія і Молитва йдуть разом

Молитва й місія є нерозлучні, йдуть разом.
Неможливо успішно проповідувати місію без 
підтримки молитви. Вони обоє становлять спільну 
підставу цієї служби. Найбільший місіонер, який зійшов 
на землю з неба, Ісус Христос, не звужив своєї місії 
лише до слова про Боже Царство, але посвячував багато 
свого часу на молитву. Місіонер без посередництва неба, ніколи не повиннен 
виходити на проповідь Євангелії. Можемо сміло сказати, що місія не лише 
починається від молитви, але з молитвою проходить. Якраз через молитву 
слово Боже входить і виростає в душі людини. Обоє є необхідні в 
місіонерській праці. Вони нерозлучні. Не можемо думати про місію тільки в 
голошенні Божого Царста, без підстави й сили молитви. Місіонер, щоб мати 
свою службу благословенну, без помочі молитви ледви чи буде мати успіх в 
своїм післаництві. Тому, кожна людина яка молиться за Божий нарід,тим 
самим приготовляє дорогу до проповіді про спасіння і підтримує зріст слова 
в душах. Неможливо думати про місію без передавання слова, але головно 
від молитви яка підтримує слово і всякі відео та аудіо і дає зріст в душах.

Дорогі члени Апостольства Молитви, працюйте на місіях, будьте 
посередниками між місіонерами й Богом, бо той хто молиться той бере 
участь в переданні й зрості Божого слова.

Правдоподібно одне з навчань Біблії в події Мойсея і Ісуса Навина це 
якраз дати нам приклад сили молитви. Сталося, що коли на слово Мойсея 
Ісус Навин зробив так як було йому сказано у війні проти Амалека. Сталося, 
як піднімав Мойсей руки вгору на молитві то вигравав Ізраїль в боротьбі 
проти ворогів, а як спускав руки, то Амалек перемагав. Коли ж руки Мойсея 
утомилися, взяли камінь і підклали йому і Мойсей сів на ньому, а Арон і Хур 
підтримували йому руки, один з одного боку, а другий з другого і так Ісус 
Навин виграв бій (Пор. Вих 17,9-13)

Правдиві місіонарі це ті які голосять Боже слово, але не меш правдиві 
також ті, які спомагають їх молитвою і підтримкою місій.

О. Тарсикй Залуцький, ЧСВВ

7



Apostolado da Oração
Missão e oração são inseparáveis

Oração e Missão são inseparáveis, nunca será possível 
fazer missão sem oração.

Elas são a base de nosso ministério. O maior missioná
rio que veio do céu, Jesus Cristo, não se limitou apenas em 
falar do reino de Deus, mas dedicava grande parte da sua 
vida na terra à oração. Um missionário sem intercessão do 
céu, jamais deveria sair para anunciar o Evangelho. Podemos afirmar que tudo não 
apenas começa com a oração, mas também se desenvolve com a oração. É através 
da oração que a palavra de Deus penetra e vinga nas almas. Oração e missão são 
inseparáveis, não se pode pensar em missão restrita apenas ao anúncio do Reino 
de Deus sem a força da oração. O missionário que tenha um ministério abençoado 
sem o suporte de oração dificilmente vai ter sucesso no seu mandato. Por isso, 
toda pessoa que ora pelo povo de Deus vai preparando o caminho para a chegada 
do anúncio da salvação e sustenta o crescimento da palavra nas almas. É impossí
vel pensar em missão e oração, em uma sem a outra. O segredo do sucesso missio
nário não está, em primeiro lugar, nos recursos e técnicas audiovisuais que levan
tamos, mas principalmente nas orações que sustentam as palavras e técnicas e 
movem para dentro da vontade de Deus.

Prezados membros do Apostolado da Oração, sejam intercessores de missões, 
pois quem ora prepara o caminho e participa da missão de Deus.

Provavelmente essa é uma das mensagens que a Bíblia nos quer dar pela 
história de Josué e Moisés no Livro do Êxodo 17,9-12, quando Josué foi combater 
Amalec. E, quando Moisés tinha a mão levantada em pose de oração, Israel 
vencia, mas logo que a abaixava, Amalec triunfava. Mas como se fatigassem os 
braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, 
enquanto Aarão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado: suas mãos puderam 
assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amalec. Moisés 
construiu um altar que chamou de “O Senhor é minha bandeira .

Verdadeiros missionários são os que pregam a palavra de Deus, os que susten
tam as missões pela oração e pela colaboração nas obras missionárias.

Pe. Tarcísio Zaluski, O SBM
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
ORDEM

O Sacram ento da 
O rdem  ou sacerdócio cons
titui um a vocação específi
ca, um  cam inho grandioso 
através do qual o cristão 
pode fazer da própria  v ida 
um  dom  de amor, a exem 
plo  e no nom e de Cristo, 
doando-se em  serviço da 
Igreja e do próxim o. A  O rdem  habilita  para  o exercício do m inistério, 
confiado pelo  Senhor Jesus aos A póstolos, de apascentar as ovelhas, no 
poder do Espírito e segundo o seu coração, sem pre com  amor. Se não o 
fizerem  com  am or é inútil. A lém  disso, o sacerdote ou o presbítero devem  
sem pre estar ao serviço da sua com unidade.

Em  virtude da O rdem , o m inistro  dedica-se inteiram ente à própria 
com unidade, am ando-a com  todo o seu coração: é a  sua fam ília! O bispo e 
o sacerdote am am  a  Igreja na  sua com unidade, am am -na fortem ente. 
Com o? Com o o próprio  Cristo am a a  Igreja. Por isso, devem os ajudar os 
b ispos e os sacerdotes a rezar, a  ouvir a Palavra de D eus, que é pão cotid ia
no, a  celebrar todos os dias a E ucaristia e a confessar-se de m aneira habitu
al. Isto é m uito im portante porque diz respeito  precisam ente à santificação 
dos b ispos e dos presbíteros.

Talvez entre nós haja  alguns jovens, talvez um  dos nossos filhos que já  
sentiram  no seu coração o apelo à v ida sacerdotal, a vontade de servir aos 
outros em  tudo aquilo que vem  de D eus, o desejo de estar durante a v ida 
inteira ao serviço para  catequizar, batizar, perdoar, celebrar a Eucaristia, 
curar os enferm os... e assim  durante a v ida inteira! Se algum  sente isto no 
seu coração, foi Jesus que o pôs ali. N ossa obrigação é incentivar e rezar a 
fim  de que o vocacionado prospere e dê frutos na  Igreja inteira.

Com o com prom isso pessoal e para  com  a  Igreja da qual fazem os parte, 
busquem os rezar pelas vocações sacerdotais ao m enos um a dezena toda 
sem ana, pedindo que surjam  novos sacerdotes e para  que todos os que já  
v ivem  esse cham ado de am or sejam  abençoados.

Sugestão de leitura: M t 20, 25-28; M c 10 ,42-45
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“Guardar Domingos e Festas”

1. Acolhida
A colher os adolescentes com  alegria. C antar m úsica bem  anim ada.
C riar clim a favorável para  rezar. Fazer o sinal-da-cruz, lem brando que 

rezar é conversar com  Deus.
M otivar: Para rezar é preciso p reparar o corpo e a alm a, fazer alguns 

“exercícios” de relaxam ento pode ajudar. Vamos fazer essa experiência?
- Todos, sentadinhos m esm o, coloquem  os dois pés firm em ente no 

chão e fechem  os olhos...
- C oloquem  as m ãos nos joelhos... respirem  fundo... um a, duas, três 

vezes...
- Sintam  a  energia de vocês, que vem  lá  da ponta dos pés, subindo, 

subindo... agora está nos joelhos... subindo pelo  estôm ago, pelas m ãos... 
sinta chegar ao coração, aos pulm ões... aos om bros... e sintam  todo o peso 
sair deles...

- Sinta... você está leve... respire fundo, pausadam ente... Levante as 
m ãos... pressione um  pouquinho os polegares contra os ouvidos, escute a 
sua respiração... o silêncio do seu coração...

- A gora, ainda de olhos fechados, baixe as m ãos...
- Vamos levar a  D eus os nossos pensam entos, contar a ele o que vai em  

nossos corações, nossos m edos, nossas culpas... vam os ped ir perdão... e 
ped ir a Jesus que nos ajude a  ser m elhor... e E le perdoa... e nos dá essa graça 
e afirm a que não nos abandonará nunca!

OBS: C ontinuidade no tópico da Oração...

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Prepare um  cam inho no chão com  pedras, desenhos de pés cortados. 

N o final do cam inho a B íblia aberta, vela  acesa e flores...

3. Objetivo do Encontro
1. F ixar a assim ilação de determ inado assunto;
2. R esgatar os valores apreendidos na  fam ília.

4. Oração inicial
- A gora agradeça e lem bre de tudo de bom  que D eus colocou em  sua 

vida e louve, louve silenciosam ente a Deus, agradeça o dom  da vida... e

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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bem  devagar, saboreando cada palavra, sentindo cada frase, vam os rezar o 
Pai N osso.

Pai nosso, que estais nos céus...
- A gora, bem  devagar, abrindo os olhos, esticando os braços, espregui- 

çando, levantando... rem exendo tudo e dando aquele sorriso... Vamos lá? 
Vamos fazer um  encontro m aravilhoso?

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês
Partilhar a  experiência v ivenciada do m ês anterior.

6. Palavra de Deus
Texto para  aprofundam ento do tem a
IC o r 10,11 "...Im portância do dia do Senhor - dom ingo!”
Ê x 20,8-10 -  “Trabalharás durante seis dias e farás todas as tuas 

obras...”

7. Aprofundamento do tema
Este m andam ento quer dizer: te r a capacidade de passar um  dia por 

sem ana sem  trabalhar para  não ficarm os escravos do trabalho, das coisas e 
para  encontrarm os com  Deus.

A  Igreja celebra a R essurreição de Cristo no prim eiro dia da sem ana, 
que é corretam ente cham ado de D ia do Senhor. A ssim , os dom ingos e dias 
santos devem  servir para  a oração e para  o lazer, para  a v ida em  fam ília e 
para  a v ida em  com unidade.

São perm itidas as atividades ligadas a necessidades fam iliares ou a 
serviços de grande utilidade social, desde que não criem  hábitos p rejudi
ciais à  santificação do dom ingo, à v ida de fam ília e à  saúde.

A  M issa é im portante para  aum entar o nosso am or a Deus. M as é 
im portante tam bém  reconhecer que o nosso com prom isso com  D eus é 
realizado aqui na terra através do nosso amor, do carinho e da solidariedade 
para  com  as pessoas.

A  Eucaristia do dom ingo fundam enta toda a  prática cristã. Por isso, os 
fiéis devem  participar da Eucaristia nos dias de preceito , a não ser po r m oti
vos m uito sérios com o doença. Precisam os reservar um  tem po para  nos 
aproxim arm os m ais de D eus pela  oração, pela  M issa e pela  prática do bem .

1. O dom ingo, dia do Senhor

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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D eus m anda que lhe dediquem os um  dia da sem ana de m odo especial: 
um  dia para  E le e para  poderm os descansar. Os israelitas celebravam  o 
sábado, conform e M oisés tinha-lhes ordenado no Sinai; m as os A póstolos 
m arcaram  o dom ingo que é o d ia no qual Jesus Cristo ressuscitou. Tam bém  
no dom ingo, o Espírito Santo veio sobre os A póstolos na  festa de Pentecos- 
tes. D om ingo significa d ia do Senhor, e assim  é cham ado p o r com em orar a 
R essurreição de N osso Senhor Jesus Cristo.

2. A s festas de preceito
A lém  do sábado, os israelitas celebravam  outras festas ao largo do ano; 

a  m ais solene era a Páscoa. N ós cristãos celebram os tam bém  festas nas 
quais com em oram os os principais m istérios da v ida de Jesus: N atal, Epifa- 
nia, A presentação no tem plo, Corpus C hristi...; da Santíssim a Virgem: 
M aternidade divina, Im aculada Conceição, A ssunção, V isitação ...; e dos 
santos: são José, são Pedro.

A  Igreja determ ina quais festas são de preceito , quer dizer, aquelas que 
devem os santificar com o se fossem  dom ingo. N a  liturgia católica a  festa 
m ais solene é a Páscoa, ou d ia da ressurreição de C risto, que se repete a 
cada dom ingo.

3. A  participação na  M issa
A inda que todos os dias devam  ser vividos santam ente, D eus quis que 

o adorássem os e déssem os culto de m aneira especial aos dom ingos e festas 
de guarda. E  com o santificar o dom ingo e as festas de guarda? Principal
m ente participando da Santa M issa. A  M issa é o ato m aior de adoração e 
culto que podem os oferecer a D eus na  terra. A ssim  com o os prim eiros 
cristãos, nós nos reunim os ao redor do altar e do sacerdote -  que representa 
Jesus Cristo -  para  celebrar o santo sacrifício da M issa.

4. A  obrigação de participar da M issa aos dom ingos e dias de preceito
Para nos ajudar a cum prir o terceiro m andam ento da lei de D eus, a

Igreja nos im põe a obrigação de participar da M issa inteira todos os dom in
gos e festas de guarda. Este m andam ento obriga ao cristão que já  tenha 7 
anos de idade e tem  o uso da razão. Q uem  não participa da M issa com ete 
pecado m ortal, a não ser que tenha sido dispensado, com o é o caso de um  
enferm o ou de quem  cuida de um  enferm o, ou se é necessário  percorrer 
um a distância m uito longa, etc; quer dizer, sem pre que exista um a causa 
ju sta  e grave. N o caso de dúvidas, é necessário  perguntar ao sacerdote.

A  Igreja pode im por-nos esta obrigação porque tem  autoridade para 
ditar leis, e não pretende outra coisa senão a  de ajudar-nos a cum prir

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
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realm ente a vontade de Deus. D esta form a, concretiza-nos o conteúdo do 
terceiro m andam ento da lei de Deus.

5. Com o participar da M issa
O preceito  obriga a participar da M issa inteira no dom ingo ou dia de 

festa de guarda -  ou véspera -  segundo a  celebração com  piedade e aten
ção. Por isso, é necessário  chegar com  pontualidade, escutar com  atenção 
as leituras e a hom ilia, estando recolhidos e atentos na M issa.

6. O descanso festivo
A  v ida hum ana segue um  ritm o de trabalho e descanso. A  instituição do 

dom ingo contribui para  que todos desfrutem  do tem po de descanso 
suficiente, que lhes perm ita cultivar sua v ida fam iliar, cultural, social e 
religiosa.

N os dom ingos e festas de preceito , os cristãos devem  abster-se de 
trabalhos e de atividades que lhes im peçam  de dar culto a D eus, para  gozar 
da alegria própria  do d ia do Senhor e para  desfrutar do devido descanso da 
m ente e do corpo.

Podem os descansar com  diversões sãs, que não ofendam  a D eus, com  
um a vida fam iliar m ais intensa, praticando esportes ou passeios, etc. N unca 
podem os ofender a D eus, m uito m enos no dom ingo ou d ia de guarda.
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8. Dinâmica
Prepare o am biente: Faça um  

cam inho no chão com  pedras e no 
centro coloque desenhos de pés 
cortados, que podem  ser feitos de 
cartolina colorida. E  no final do 
cam inho, coloque a B íb lia  aberta, 
com  um a vela  acesa e flores ao lado.
E um a B íblia  fechada, com  um a 
vela  apagada e flores m urchas do 
outro lado:

Em  um  recipiente bem  bonito , com o um a grande taça po r exem plo, 
coloque vários p irulitos em  form ato de pezinhos, encontrados em  qualquer 
loja de doces, que deverão ser lavados e secos, para  que possam  ser u tiliza
dos na  hora  da dinâm ica. (Lavados e secos, m as continuam  na  em balagem )

E encha um a caixinha a sua escolha com  balinhas ou ju jubas no form a
to de coração.

U se tam bém  flores, crucifixo, para  criar um  am biente bem  legal e 
interessante. Q ue possa provocar no adolescente aquela sensação de: O que 
vai acontecer po r aqui?

Os receba com  bastante alegria, beijinhos, abraços e peçam  que sentem  
nas cadeiras que já  estarão em  círculo, em  tom o daquele bonito  cenário que 
você já  m ontou no chão.(Para m ontar o seu am biente, forre o chão com  
TNT).

9. Atividade de Reflexão
1. Em  nossa fam ília v ivem os o D ia do Senhor conform e a lei de D eus 

m anda?
2. Colocam os a celebração da D ivina L iturgia em  prim eiro lugar e só 

depois o esporte, o passeio, os encontros, a  festa de aniversário, o sono...?

10. Compromissos ou tarefas para o mês
• A o m enos um a vez na  sem ana participar da D ivina Liturgia.

11. Canto Final
E ntoar o H ino do M ovim ento Eucarístico Jovem .

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem

14



Покровитель на місяць жовтень
Св. Апостол і євангелист Лука 

18. жовтня

Святий апостол і євангелист Лука, уродж енець А нтіохії 
Сирійської, належ ав до 70-тьох апостолів Х ристових, вірний 
співпрацівник святого апостола П авла в його м ісійних подорож ах і 
трудах (2 Тим. 4 ,1 0 ) , л ікар зі знанням  м едицини, яку навчався у  Греції. 
П очувш и про Ісуса, Л ука прибув до П алестини, повірив у  Х риста і 
ревно прийняв Й ого навчання. Був п ісланий проповідувати Д обру 
Н овину щ е за  ж иття Ісуса Х риста (Л к 10,1-3. П ісля Х ристового 
воскресіння, Л ука і Клеопа, в дорозі до Емауса, стрінули і розмовляли 
з воскреслим  Ісусом  та  його п ізнали при ламанні хліба на вечері.

А постол Л ука став вірним  співпрацівником А постола П авла й 
вірно брав участь в його м ісійних подорож ах і з того часу вони стали 
нерозлучним и другами. Коли А постола П авла залиш или інш і 
співпрацівники, Л ука подорожував з ним  і поділяв разом  всі 
апостольські труднощ і і терпіння (2 Тим 4,10). Завсіди в подорожах, і 
в Рим і був разом  з П авлом та  при його помочі написав Євангелію  і 
Д іяння А постолів. П ісля м ученицької смерти П етра й  Павла, Л ука 
покинув Рим  і п іш ов проповідувати в Ахаю , Л івію , Єгипет і Тиваїду. 
В грецькому м істі Теби закінчив своє життя.

П ередання приписує для Л уки перш у ікону Бож ої М атері 
О дигітрія, як  також інш і ікони, м іж  ним и апостолів П етра і Павла. 
Є вангеліє Л уки написане в 62-63-ому році в Рим і, за  поміччю  і під 
наглядом Святого П авла. В перш их стихах 1,3 чітко висловив ціль 
свого труду: повно і в хронологічном у порядку описати все подрібно 
про ж иття і науку Слова Божого, все те, щ о треба християнам  знати 
про д ії і навчання Ісуса Х риста. Л ука дав сильну історичну підставу 
про особу й  науку Х риста (1,4). О писав факти за  ф актами, широко 
оповів про те, щ о д іялося на початках у  Ц еркві. В особливіш ий спосіб 
написав про М атір Божу, Благовіщ ення, народж ення і діточі т а  скриті 
роки  ж иття Ісуса Х риста. П ро те, щ о д іялося перед народж енням Ісуса 
з М арією , про саме народження, про її Боже материнство, про
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Покровитель на місяць жовтень
народж ення Ісуса Л ука м іг д ізнатися тільки від сам ої М арії з усної 
розм ови з нею  (1 і 2).

Богословське навчання Л уки відзначається вченням  про спасення 
лю дства здійснене Господом Ісусом  і про вселенське значення 
євагельського навчання.

Л ука написав також книгу Д іяня А постолів в 62-63 роках. К нига 
Д іяня це продовження чотирьох Євангелій, подає і д ії апостолів після 
Х ристового В ознесіння на небо. В центрі оповідання Д іянь А постолів 
є А постольський С обор (51-го року по Різдві Х ристовім), де 
покладалися основи церковного порядку, щ о і послуж ило багато до 
догмичних навчань Ц еркви, відлучення християнства від ю действа і 
самостійного розростання. Ц еркви у  світі (15,6-29). В аж ним  
навчанням  книги Д іяня є прихід Святого Духа, його присутності й 
дальш ім  проводі в основаній Х ристом  Ц еркві від  В ознесіння і 
П ’ятдесятниці аж  до другого приходу Х риста.
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S. Apóstolo e Evangelista Lucas 
18 de outubro

Santo do mês de outubro

Q uem  foi Lucas n a  B íblia?
N ão sabem os m uito sobre sua v ida  m as podem os aprender lições m uito 

valiosas com  Lucas:
Foi u m  m édico com  estudos de m edicina na  G récia, natural da A ntio- 

quia, n a  Siria,que escreveu o  evangelho de Lucas e A tos dos A póstolos. E le 
acom panhou Paulo em  suas v iagens m issionárias e investigou cuidadosa
m ente os relatos da v ida de Jesus para  escrever seu  Evangelho. A  B íb lia  fala  
pouco  sobre ele.

Lucas provavelm ente era um  gentio  convertido pelos prim eiros d iscí
pu los de Jesus. E le foi o  único  autor conhecido de um  livro da B íb lia  que 
não era judeu . E ra  um  hom em  m uito culto, com  conhecim entos não  só de 
m edicina m as tam bém  de investigação h istórica  e  escrita  (Colossenses 
4:14).

Lucas acom panhou Paulo  em  algum as partes de suas v iagens m issioná
rias. Q uando Paulo foi preso , Lucas o acom panhou na  viagem  até R om a 
para  ser ju lgado . E le estava com  Paulo quando o navio  naufragou pelo 
cam inho e ficou do seu lado enquanto esteve preso em  R om a (A tos dos 
A póstolos 28:16).
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Lucas é m ais conhecido pelos livros que escreveu. D eus o inspirou a 
escrever dois livros da B íblia, o Evangelho e A tos dos A póstolos e prova
velm ente a carta aos H ebreus.

Três im portantes lições que Lucas nos ensina:
1. Fam a não é tudo: A  B íblia  não fala quase nada sobre Lucas. N ão  há 

nenhum a citação de algo que Lucas disse nem  relato das obras que fez. 
A penas sabem os que era um  m édico que acom panhou Paulo em  algum as 
de suas viagens. M as o legado de Lucas foi im pressionante.

Lucas escreveu dois livros: o Evangelho de Lucas e A tos dos A póstolos 
e provavelm ente a  carta aos H ebreus. E le não foi o protagonista  de nenhum  
desses relatos. Em  vez de pensar só em  sua própria fam a, Lucas pensou  em  
o que seria ú til p ara  todos. Lucas deu glória a D eus e D eus usou  Lucas para  
abençoar todos que leem  a Bíblia!

Lucas não é fam oso m as seu legado continua vivo até hoje. D eus honra 
aqueles que, com o Lucas, não procuram  sua glória m as procuram  fazer a 
vontade de D eus (Provérbios 15:33).

2 . 0  valor da am izade: Paulo era fam oso. E le era um  apóstolo que abria 
m uitas Igrejas e até fazia m ilagres. M as, em  certa ocasião, ele se encontrou 
preso, sozinho e sem  ninguém  para  o apoiar em  sua defesa no tribunal. 
A penas Lucas estava com  ele (2 Tim óteo 4:9-11).

Lucas foi um  verdadeiro am igo para  Paulo. N ão sabem os o que fez m as 
sabem os o que não fez -  não abandonou seu am igo. N a  hora de m aior 
necessidade, quando não havia  m ais ninguém , Lucas esteve lá  para  apoiar 
Paulo. E star presente para  ajudar na  hora da necessidade pode fazer toda a 
diferença n a  v ida de um  am igo (Provérbios 17,17).

3. Q uem  procura a verdade encontra: Para escrever seus relatos sobre a 
v ida de Jesus e o início da Igreja, Lucas investigou tudo cuidadosam ente. 
E le queria que Teófilo e todos que lessem  seus livros tivessem  um a base 
sólida para  acreditar em  Jesus (Lc 1:1-4). Lucas procurou  a  verdade e o 
resultado foi o relato  m ais detalhado da vida de Jesus, que confirm a que ele

Santo do mês de outubro
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é o Salvador.
N ossa fé não p recisa ser cega. A  

B íblia diz que devem os analisar 
todas as coisas (1 Tessalonicenses 
5:21). Investigar aquilo em  que 
acreditam os, para  confirm ar se está 
certo é bom ! Se crem os que D eus 
tem  a resposta, isso não é falta de fé.
Pelo contrário, fortalece a fé, porque 
D eus revela a  verdade a  quem  
procura. ícone  O dehitria de autoria 
de S. Lucas, conform e a tradição

Os livros de Lucas
N as suas viagens com  Paulo,

Lucas provavelm ente teve acesso a 
m uitas pessoas que acom panharam  Jesus em  seu m inistério. R ecolhendo 
depoim entos de pessoas próxim as de Jesus, ele organizou toda a inform a
ção relevante para  criar um a biografia  com pleta e fiel da v ida de Jesus (Lc 
1:1-4). Essa b iografia  ficou conhecida com o o Evangelho de Lucas. 
Tam bém  existe grande probabilidade que Lucas - com panheiro de viagens 
de Paulo escreveu tam bém  a carta  aos H ebreus, m as já  desde os tem pos 
antigos havia  dúvidas sobre o au tor dessa carta. Lucas seguiu o m esm o 
m étodo para  escrever A tos dos A póstolos. Esse livro foi escrito com o um a 
continuação do Evangelho de Lucas, que foi escrito antes. E le docum entou 
as origens da Igreja, focando principalm ente no m inistério  de Paulo, com  
quem  tinha m ais contato (2 T im óteo 4:11). A tos não conta o resultado do 
ju lgam ento  de Paulo em  R om a nem  sobre seu m artírio , portanto os dois 
livros provavelm ente foram  escritos antes desses acontecim entos. A  ele é 
atribuída a autoria do icone de N ossa Senhora H odegétria, em  grego (N ossa 
Senhora do bom  Cam inho)

Santo do mês de outubro
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Посмертні Згадки

t  Estefano de Almeida

Conhecido como ‘’Jijo” , nasceu no dia 25 de dezembro 
de 1939, na localidade Colônia Marcelino -  São José dos 
Pinhais -  PR. Era filho de José de Almeida (in memoriam) e 
Sofia Zeglin de Almeida (in memoriam). Tinha 3 irmãos:
Filomena e Rosa (in memoriam) e Vicente.

Desde a sua infância até a juventude, viveu junto com 
seus pais que eram comerciantes e sempre os ajudava. Parti
cipava das celebrações dominicais na igreja de São Pedro do 
rito latino.

No dia 23 de setembro de 1961, casou-se com Leocádia Baran e passaram a 
morar próximo a Colônia Retiro, município de Mandirituba. Desta união nasce
ram 4 filhos: Mauro, casado com Clarice Krefer, Leocádia (in memoriam), Maria 
Cristiane (in memoriam) e Marcelo, casado com Joana Nogas. Deixou 5 netos: 
Cristóvão Marcelo, Eduardo José, Samara Maria, Gustavo Emanuel e Giovana 
Eduarda.

Para manter a sua família, sempre trabalhou na agricultura.
Com o passar do tempo, começou a frequentar a igreja ucraniana Santíssima 

Trindade e participava assiduamente das Divinas Liturgias aos domingos, bem 
como, das celebrações do Moleben e Terço. Foi membro do Apostolado da 
Oração. Era homem de muita oração, pois não deixava de rezar o terço todos os 
dias.

Foi vice-presidente da comissão da igreja Santíssima Trindade e sempre 
estava pronto para ajudar nos eventos que eram promovidos pela comunidade.

Devido ao diabetes, formou-se um ferimento no pé, o qual não cicatrizava. 
Este ferimento ocasionava muita dor e, por isso, durante aproximadamente 6 
meses dormia sentado, pois ao deitar-se a dor aumentava ainda mais, mesmo 
sendo medicado.

Durante a enfermidade, teve visitas de muitas pessoas da comunidade da 
Colônia Marcelino e arredores. Recebeu a visita do Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, 
o qual ouviu a confissão de Estefano, bem como, ministrou o sacramento da 
Unção dos Enfermos; a visita com orações do Pe. Leonardo do Seminário Tmacu-

20



Посмертні Згадки
' W '

lada Conceição da Colônia Lima e também do Pe. Mareio Adriano Krefer.
Em dezembro de 2019, Estefano foi hospitalizado na Santa Casa em Curitiba. 

Durante o período de 38 dias que esteve internado, recebeu o Sacramento da 
Unção dos Enfermos dos sobrinhos: Pe. Mateus Krefer, OSBM, Pe. Eufrem 
Krefer, OSBM, Pe. Arcenio Krefer, OSBM e também do padre Capelão do hospi
tal.

Devido a instalação de uma bactéria, os médicos decidiram amputar a perna, 
porém, a bactéria havia se alastrado no corpo todo.

No dia 17 de janeiro de 2020, aos 80 anos de idade, Estefano faleceu. Seu 
corpo foi velado em sua casa. Durante este momento triste, foram feitas muitas 
orações, dentre as quais a ‘Tanaheda” , celebrada pelos padres Mateus Krefer, 
OSBM e Eufrem Krefer, OSBM.

Seu corpo foi levado à igreja Santíssima Trindade, onde foi celebrada a 
Divina Liturgia pelos sobrinhos: Pe. Mateus Krefer, OSBM, Pe. Eufrem Krefer, 
OSBM, Pe. Arcenio Krefer, OSBM, Pe. Mareio Adriano Krefer, pelo seu afilhado 
Pe. Sérgio Baran Ivankio, OSBMe o pelo Pe. Teodoro Hanicz, OSBM. Foi sepul
tado no cemitério local.

Estendemos os nossos agradecimentos aos padres, religiosas e a todos os 
amigos que estiveram presentes e que confortaram a família nesta hora de tão 
grande dor. Ao Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, que proferiu palavras de conforto à 
família.

Peçamos a Nossa Senhora do Carmo que o Estefano esteja no eterno e feliz 
olhar da Santa Face de Deus no céu. Eterna seja a sua memória!

Leocádia Baran Almeida e filhos

f  José Vaselkoski

José Vaselkoski, filho de Basílio Vaselkoski e Ahafia M. 
Vaselkoski, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1931 em Bley 
Pombas - SC. Casou-se em 1953, com a Sra. Elvira Schai- 
koski. Juntos viveram casados por 65 anos, formaram uma
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linda família, juntos tiveram 12 filhos, 22 netos e 8 bisnetos. Foi um bom pai, 
amou e orientou os filhos a tomarem um rumo na vida. Enviou os filhos para 
estudarem no seminário e destes um tomou-se Sacerdote e outro Frade Basiliano. 
Vivendo próximo à igreja São Demétrio, com seu jeito alegre e acolhedor gostava 
de receber em seu lar bispos, sacerdotes, irmãs, e todos que por alguma razão 
visitavam a sua família.

Em sua longa vida foi agricultor e sapateiro. Como sapateiro, em Iracema, 
fazia sapatos aos padres e irmãos estudantes basilianos. Com a chegada das indus
trias de sapatos, sua renda diminuiu, então dedicou-se somente a agricultura, para 
manter sua família.

Resumindo, podemos dizer que foi um bom cristão. Teve uma vida simples, 
nasceu e cresceu, numa família tradicional do rito bizantino ucraniano, educou 
seus filhos transmitindo lhes os valores cristãos e culturais ucranianos. Foi 
membro do Apostolado da Oração. Teve uma vida muito ligada à igreja da comu
nidade, ajudando nas celebrações, preparando e alcançando o turibulo com incen
so, ascendendo velas, ensinando outros jovens a prestarem o mesmo serviço. Foi 
presidente da comissão durante a construção da atual igreja São Demétrio. Varias 
vezes fez parte nas comissões da igreja, era solicitado a participar nas decisões 
mais importantes da comunidade. Exerceu por assim dizer um papel de líder na 
comunidade. Faleceu em consequência de um AVC no dia 16 de junho de 2020 às 
13.30 horas.

Viveu muitos momentos tristes, tragédias, principalmente com as mortes 
horríveis da neta e dos dois bisnetos. Apesar da dor e revolta, sempre nos aconse
lhava a não buscar vingança, mas pedia a nós filhos a rezar, que tudo vai passar. 
Nisto mostrava a sua profunda fé.

Quero expressar o meu agradecimento e reconhecimento, a todos que cuida
ram, filhos, noras e netos que se esforçaram, dedicaram seu tempo durante o 
tempo da doença, tempos que exigiram sacrifício, para aliviar a dor e trazer 
conforto ao pai.

Agradecemos a todos os parentes, amigos, que em vida o visitaram, e rezaram 
dando conforto à família. Agradecemos aos sacerdotes que atenderam dando 
conforto espiritual confessando e trazendo a Comunhão Eucarística e adminis
trando o Sacramento da Unção dos Enfermos. Agradecemos aos bispos, sacerdo
tes, irmãs que visitaram e confortaram a família com suas orações e mensagens de
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conforto em vida e durante o funeral.
A nossa vida terrena é passageira, é breve, passa rápido, como lemos no 

Salmo 103,15-16:” Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor 
do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não 
será mais conhecido.” (Salmos 103:15,16). O nosso pai, avô e bisavô teve uma 
vida longa, mas sempre rezava, para ter uma morte serena, e assim aconteceu. No 
momento de renovar os curativos, na presença do médico, adormeceu para 
sempre. Foi em busca da verdadeira vida, aquela que só Jesus pode nos dar: “As 
minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou 
a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão.” 
(João 10:27-28).

Descanse em Paz - Вічна тобі память!

A família.

f  Irmã Sabina Marta Korchagin, SMI
«Щасливі ті що живуть у Твоїм домі, Боже, вони повік Тебе хвалять»!

Irmã Sabina Marta Korchagin, nascida em 8 de setem
bro de 1919 em Moema, Santa Catarina. O pai, Lucas 
Korchagin e a mãe Barbara Korchagin. A menina foi batiza
da na igreja da Sagrada Família em Iracema - Santa Catarina, 
em 26 de setembro de 1919. O Padre Clemente Bzukowski,
OSBM, realizou o sacramento do Batismo e da Crisma. Os 
padrinhos eram o Sr. Onófrio Savitskei e a Sra. Maria Pova- 
liuk.

Os pais muito zelosos, devotos, rezavam juntos; nos domingos iam para as 
celebrações na igreja levando consigo os filhos. Marta sempre desejava ser 
religiosa da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Pois tinha certeza 
de que o céu seria o seu lugar certo. Incentivada pelas Irmãs Servas, Marta decidiu 
e no dia 22 de fevereiro de 1936, entrou e começou sua candidatura na Congrega
ção das Irmãs Servas de Maria Imaculada, sendo mestra do noviciado a Ir. Benedi
ta Matviko e a superiora IrAntonia Bilobran.

23



No dia 22 de junho de 1937, ocorreu a celebração da vestição, durante o qual 
ela escolheu seu novo nome Ir. Sabina como um sinal de nova vida. Foi quando 
Irmã Sabina vestiu pela primeira vez o hábito religioso das Irmãs Servas. Os 
primeiros votos foram feitos em 27 de junho de 1939 e os perpétuos em 3 de julho 
de 1945, quando a superiora da Congregação era Ir. Verônica Garguil, e Anatolia 
Bodnar, a Superiora Provincial.

A irmã Sabina exerceu a sua missão com base no Carisma em escolas, 
catequese, no jardim, decorando igrejas, bordando, fazendo diversos tipos de 
flores, e estando à disposição lá onde havia maior necessidade, como cuidado com 
os doentes em Castro. Sua missão foi realizada nos seguintes locais: Ivai, Esperan
ça, Prudentópolis, Papanduva, Castro, Marco Cinco (05), Itapará, Governador 
Ribas, Curitiba, Cruz Machado, União da Vitória, Pitanga, Irati, Guarapuava, 
Linha В , Cantagalo, Roncador, Campo Mourão, Argentina. A missão de Superiora 
local concretizou em: Governador Ribas e Cruz Machado

Ela gostava de fazer trabalhos artísticos e ensinava outras irmãs. Era de muita 
oração, pacífica, humilde, divertida, contente. Fiel à sua tarefa e chamando voca
cional.

Em 2007, fraca e doente, foi transferida para a comunidade Vila Madre 
Anatólia, onde recebia todo o cuidado especial de médicos e enfermeiras e Irmãs 
Servas de Maria.

No dia 21 de fevereiro de 2020, o Senhor a chamou, e ela partiu deste mundo 
para receber a recompensa eterna no céu, com a idade de 100 anos e alguns meses 
e 83 de vocação religiosa.

Que o Senhor recompense a Irmã Sabina por todo o seu trabalho, prontidão 
em ajudar aos outros, por todo o ensino, fidelidade, pela alegria estampada no seu 
rosto, por todas estórias contadas quando cuidava das meninas, pelos 100 (cem) 
anos vividos na Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Que esteja no 
eterno e feliz olhar da santa face de Deus no céu. Eterna seja a sua memória!

Вічная їй пам’ять!
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії!

ERRATA

Referente ao pacote Ucrânia 2021 - Conheça as suas Raízes, a 
data de retorno é 01 de Setembro de 2021 e não 31 de Agosto 
como publicado.

Também o pacote Ucrânia e Polônia 2021 - Experiências 
Únicas, o valor correto é USD 3299,00 e não USD 3.799,00.
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