
Редакційне
Надія на 2021-ий рік

2020-ий рік вже увійшов в історією, потонув у вічності, 
залишаючи поза собою те, що вже здійснилося, а людство оплакує те, 
що було недобре й дякує за все добро, що здійснилося у світі.

Скільки то було ілюзій і розчарувань?
Скільки любові без відповіді?
Скільки розвіяних нездійснених надій?
Скільки то народу повмирало, опинилося по в ’язницях, потерпіли 

через Ковід-19.
Для багатьох життя втратило свою красу.
Старий рік розпрощався проливаючи сльози цілого світу...
Але чи той плач буде могти вимити всі плями чорних невдяк, 

злоби, ненависти? Чи потрапить змити гріхи убивств, переслідування, 
знущань? Повимітати з усіх закутків людських душ ввесь смуток, 
біль?

Чи потрапить розбудити надію в тих, що втратили всю надію, 
зросити любов’ю засмучені й спроневірені серця? Все те проминуло, 
залишаючи лише згадку. А скільки друзів, членів родини відійшли у 
вічність?

Новий 2021-ий зайняв місце минулого. Він всміхається і обіцює 
багато добра й ласк. Вітаймо його з оптимізмом і в надії на Бога, бо 
Він з нами у всі дні цього Нового Року і цілого нашого життя.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
Esperanças para o ano de 2021

O ano de 2020 já  tomou-se história deixando para trás tudo o que 
aconteceu e a humanidade chora o mal e agradece o bem acontecido nesse 
ano.

Quantas ilusões foram perdidas?
Quantos amores desfeitos, lares destmidos, homens e mulheres, juven

tude desiludida?
Quantos terminaram a sua caminhada nas prisões?
Quantas lágrimas de pobres e abandonados!
Quantas esperanças que se foram com o vento e deixaram apenas amar

guras e lágrimas? Quantos amigos, membros da família partiram para a 
eternidade?

Quantos perderam o gosto pela vida, aos quais nem a morte significa 
algo?

Quantos vivem apenas com o alimento do desespero?
O ano velho despediu-se, derramando lágrimas de todo o mundo, de 

toda a natureza, de todos os homens e mulheres e principalmente derraman
do lágrimas de tantas consciências desesperadas?

Conseguirá este choro lavar todas as injustiças, calúnias, ingratidões, 
maldade que envolve o mundo?! Conseguirão essas lágrimas lavar os peca
dos de assassinatos, ódios, perseguições, injustiças?! Conseguirá lavar todo 
o sangue derramado nas estradas, todas as amarguras do passado, para que 
os que sonham com felicidade possam ter alguma esperança?

Oxalá as lagrimas do ano 2020 consiga lavar dos recantos das almas 
humanas todas as tristezas, dores, desilusões, regar a flor da saudade e da 
esperança que tanto sonha em crescer entre os homens, mas sempre encon
tra mil dificuldades para crescer...

Conseguirão essas lagrimas dum passado amargo regar com amor e 
delicadeza um belo e florido jardim, onde crescerão flores de esperança, de 
amor, de bondade, amizade, misericórdia, perdão, esforço delicadeza para 
o ano que começa. Será este ano de 2021 um ano, onde crescerão belas 
flores de ESPERANÇA, BONDADE, PAZ e FELICIDADE...

Para esta flor, para a ESPERANÇA, este ano de 2021 sorri e quer, de 
coração aberto, abraçá-la afetuosamente!
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Намірення за Євангелізацію
Молімось, щоб Господь дав нам ласку жити у  повному 

братстві з братами та сестрами інших релігій, 
молячись одне про одного, і бути відкритими для всіх.

“Один бо ваш Учитель, ви ж  усі брати “ (Мт 23, 8). Незважаючи 
на стільки відмінностей, що оточують людський рід, завжди є загальні 
риси, що пронизують причину його існування, це часто 
спостерігається у багатьох християнських релігіях, як також 
нехристиянські питань навіть філософського характеру, які змушують 
людину розмірковувати про своє походження, доля, зло і кінець. Через 
те нам слід шукати більше того, що нас об’єднує, ніж того, що нас 
розділяє. Церква повністю захищає свободу віросповідання, думок і 
совісті, але кожна людина мусить поважати гідність іншої. Відкриття 
екуменічного та міжрелігійного діалогу почав мати більше сили під 
час Другого Ватиканського Собору. В енциклічному листі святого 
Івана Павла II Ut Unum Sint, присвяченому єдності християн, пиши: 
“Діалог не формулюється виключно навколо доктрини, але включає 
всіх: це також діалог любові”. Немає потреби залишати наші 
релігійні переконання, вчення Церкви, любов до Євхаристії та 
синівську відданість Пресвятій Марії, щоб існував діалог, 
взаєморозуміння, любов, а також пошук добра для всіх, треба



Намірення за Євангелізацію
відкласти суперечливий дух і відкрити серця, це є пропозиція 
Святішого Отця на цей місяць.

Усі, створені за образом і подобою Божою, мають право на повагу, 
на те, щоб їх любили, жили в гідних умовах, тому християни повинні 
свідчити словами та вчинками які ніколи не повинні протистояти один 
одному. Люди повинні бути пропагандистами миру та справедливості, 
вони повинні якомога більше уникати пліток, наклепів, брехні, 
заздрості, це, безперечно, найбільші перешкоди для контакту людини 
з Богом через інших людей. Діалог та проголошення Доброї Новини 
можуть бути не такими простими, але вони є необхідні, ми повинні 
молитися, щоб усі змогли виконати якнайкраще цю місію, тому що 
Божий план - це є єдність і причастя, щоб усі були єдиним, але також 
потрібно молитися, щоб соціальні і моральні гріхи які вже 
спричинили стільки розбіжностей серед людей, були також подолані. 
Результат цього описується в номері 35 в енцикліці Ut Unum Sint: “Це 
саме те, що відкриється у  братів, які живуть у  громадах, що не 
повністю спілкуються між  собою, той внутрішній простір, де 
Христос, джерело єдності Церкви, може ефективно діяти, з усією  
силою його Духа Святого

Сила Святого Духа існує з моменту створення світу, з народження 
Церкви і є сьогодні у кожного. Це те, що будує Церкву, що надає 
стійкості побудові єдності, поваги та діалогу, які є основними 
критеріями структурування суспільства. Нехай ця сила через 
заступництво Пресвятої Богородиці надихає нас бути відкритими та 
зрозумілими один одному, таким чином наша віра та любов до нашої 
Церкви та братів стають більш плідними та ефективними, роблячи нас 
справжніми учнями Ісуса Христа . Папа Емерет Бенедикт XVI на 
зустрічі з представниками інших релігій у Вашингтоні 17 квітня 2008 
р. сказав: “ Нехай послідовники всіх релігій залишаються єдиними у  
захисті та просуванні релігійного життя і свободи у  всьому світі. 
Щедро присвятившись цій священній функції через діалог та 
незліченні маленькі жести любові, розуміння та співчуття, будьмо 
знаряддями миру для всієї людської родини. Мир усім вам!”.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
A fraternidade humana.
Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de viver em 

plena fraternidade com os irmãos e irmãs de outras religiões, 
rezando uns pelos outros, abertos a todos.

“Um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos” (Mt 23, 8). Apesar 
de tantas diferenças que cercam a raça humana existe sempre traços 
comuns que permeiam a razão de sua existência. É comum observar em 
tantas religiões cristãs e também não cristãs perguntas talvez de cunho até 
filosófico que levam o homem a meditar sobre sua origem, destino, o mal e 
o fim último. Deveriamos buscar, portanto, mais o que nos une do que o 
que nos separa. A  Igreja defende plenamente a liberdade religiosa, a liber
dade de opinião e a liberdade de consciência, desde que cada um respeite a 
dignidade do outro. A abertura ao diálogo ecumênico e inter-religioso 
ganhou mais força com o Concilio Vaticano II. A carta encíclica de São 
João Paulo II Ut Unum Sint, sobre a unidade dos cristãos, afirma: “O diálo
go não se articula exclusivamente à volta da doutrina, mas envolve toda a 
pessoa: é também um diálogo de amor”. Não é preciso deixar nossas 
convicções religiosas, a doutrina da Igreja, o amor a Eucaristia e a devoção 
filial a Maria Santíssima para que exista diálogo, compreensão, amor e 
também busca pelo bem de todos, para que haja esse diálogo é preciso afas
tar todo tipo de espírito polêmico e abrir o coração, essa é a proposta do 
Santo Padre para esse mês.

Todos sendo criados à imagem e semelhança de Deus têm direito de ser 
respeitado, ser amado, viver em condições dignas; e os cristãos diante disso 
devem dar testemunho com palavras e atos que nunca devem ser postos uns 
contra os outros. Os homens devem ser promotores da paz e da justiça, 
deve-se ao máximo evitar fofocas, calúnias, mentira, inveja, esses são sem 
dúvida os maiores obstáculos para que o homem possa entrar em contato 
com Deus através de outros homens. O diálogo e o anúncio talvez não 
sejam tarefas assim tão fáceis, mas são absolutamente necessárias, é preci
so rezar para que essa missão possa ser cumprida, pois o desígnio de Deus 
é a comunhão, que todos sejam um, mas é necessário também rezar para 
que os pecados sociais, morais que já  causaram tantas divisões entre os 
homens sejam também vencidos. A encíclica Ut Unum Sint descreve o 
resultado disso no número 35: “Eprecisamente isto que abrirá nos irmãos,

5



Intenção pela Evangelização

que vivem em Comunidades não plenamente em comunhão entre si, aquele 
espaço interior, onde Cristo, fonte da unidade da Igreja, pode agir eficaz
mente, com toda a força do seu Espírito Paráclito ”.

O poder do Espírito Santo existe desde a criação do mundo, no nasci
mento da Igreja e está com todos até hoje. É isso que edifica a Igreja, é isso 
que dá sustentabilidade para construção da unidade, do respeito e do diálo
go que são critérios fundamentais para a estruturação da sociedade. Que 
essa força através da intercessão de Maria Santíssima nos inspire para que 
sejamos abertos e compreensíveis uns com os outros, dessa maneira a nossa 
fé e o amor a nossa Igreja e nossos irmãos se tomam mais fecundos e 
produtivos fazendo de nós verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O Papa 
Emérito Bento XVI no encontro com representantes de outras religiões em 
Washington no dia 17 de abril de 2008, disse: “Possam os seguidores de 
todas as religiões permanecer unidos na defesa e na promoção da vida e da 
liberdade religiosa no mundo inteiro. Dedicando-nos generosamente a esta 
sagrada função através do diálogo e de inúmeros pequenos gestos de amor, 
de compreensão e de compaixão sejamos instrumentos de paz para toda a 
família humana. A paz esteja com todos vós! ”

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Апостольство Молитви цінить молитву й жертви

спільноти

Молитва, так приватна як і спільна є важна для 
кожного віруючого в Бога. Як одна так і друга 
означає увійти в злуку з Богом. В Апостольстві 
Молитви, крім приватних молитов на самоті або в 
родинах, практикується молитва спільноти і 
лучаться з Євхаристійним Христом щоденні 
жертви всіх членів, в злуці з цілою Церквою. Тут становимо одну 
родину духовну, де різні особи з ’єднані перед Богом між собою і з 
цілою Церквою, даючи тим засвідчення, що вони становлять одну 
родину й моляться як брати й сестри одні з одними й одні за одних. 
Крім того що молимося разом, що має велику вартість перед Богом це 
також практика й визнання нашої віри й засвідчення одности.

Молитися разом в двох або більше осіб це важлива частина 
нашого життя в Церкві, де показуємо духа єдности і братерства. 
Церква, в своїх початках, починалася в спільних зібраннях, навчаннях 
і молитвах і в споживанні Євхаристії перших християн (Діяння 
Апостолів 2,42), і це почалося зараз після воскресіння Ісуса Христа 
(Ді 1,14) і продовжувалося далі аж посьогодні де в церковних 
зібраннях хоч молимося поосібно, але головно спільно всі разом. Коли 
молимося з іншими, вислід такої молитви може бути дуже великий, бо 
це об’єднює в одне віра багатьох. Той самий Дух, який перебуає в 
кожній людині наповнює наші серця радістю перед престолом нашого 
Творця Бога, і нас лучить одним вузлом якого не зазнаємо краще ніде 
інше як в спільності. Для тих які часто самі мусять зносити тягарі 
життя, молитва багатьох становить велику полегшу і підносить на 
дусі. Спільна молитва також дає нагоду перед іншими, головно 
початкуючими, зрозуміти потребу родинного спільного життя в 
Церкві. Так само молитися спільно з іншими як з братами й сестрами, 
показує, що ми злучені у одній вірі, надії і любові.

Бог присутній коли вірний молиться сам, але коли багатьох 
моляться разом, вони не лише моляться, але дають засвідчення перед 
всіма і перед Богом, що вони члени одної родини.
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Apostolado da Oração
A importância da oração em comunidade

A oração particular como oração em comunidade 
é importante. Seja uma ou outra é entrar em comunhão 
com Deus. Mas no Apostolado da Oração, além das 
orações particulares que se fazem ou comunitárias, ou 
nas famílias, tem um sentido especial, onde constituí
mos uma família espiritual, unindo diante de Deus 
diversas pessoas, dando com isso provas que somos 
uma família diante de Deus e todos somos irmãos e 
irmãs. Além de orarmos juntos, nos unimos também ao mesmo tempo num 
espírito de caridade e solidariedade, o que tem grande valor diante de Deus 
e também na prática da nossa fé.

Orar junto em dois ou mais é uma parte importante da vida da Igreja, 
com o que mostramos espírito de comunhão e fraternidade. A Igreja primi
tiva se encontrava regularmente para aprender a doutrina dos apóstolos, 
partir o pão e orar juntos (Atos 2:42), começando imediatamente após a 
ressurreição de Jesus (Atos 1:14) e continuando até os dias de hoje. Quando 
oramos juntamente com outros, os efeitos podem ser muito positivos. Orar 
junto com outros nos edifica e une ao compartilharmos nossa fé comum. O 
mesmo Espírito Santo que habita em cada crente faz com que nossos cora
ções se regozijem ao ouvirmos os louvores a nosso Senhor e Salvador, nos 
unindo em um laço único de comunhão que não encontramos em nenhum 
outro lugar da vida. Para aqueles que sozinhos lutando com os fardos da 
vida, elevar preces ao trono da graça pode ser de grande encorajamento. 
Também nos edifica em amor e consideração pelos outros quando por eles 
intercedemos. Orar juntos também ensina aos novos na fé como orar e os 
leva à íntima comunhão com o corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, orar 
junto com os irmãos será um reflexo dos corações dos participantes que se 
sentem unidos na fé, esperança e no amor..

Deus está presente quando um crente reza sozinho, mas quando muitos 
se unem diante de Deus na oração, não somente fazem oração, mas dão 
testemunho de que todos diante do /senhor somos irmãos e irmãs.
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Ser jovem e ser santo
Existem algumas palavras que ao longo do tempo vão perdendo seu signi

ficado original, fazendo com que seja difícil entender bem o que se quer dizer 
quando a escutamos. Isso aconteceu com a palavra “santo” e seus derivados, 
“santidade”, “santificação”, etc. O que significa afinal de contas ser santo?

Quando falamos de santos, imaginamos os santos que conhecemos e que 
estão nos altares, que faziam muitos milagres e possuíam várias experiências 
místicas. Realidades que estão muito distantes da nossa experiência pessoal 
de sermos jovens um tanto quanto limitados, frágeis e pecadores. A conclusão 
óbvia a partir disso é que a santidade não é para nós, jovens comuns da atuali
dade. Mas isso não é verdade.

Nós jovens somos cheios de energia, de sonhos, de desejo de conquistar 
o mundo, de fazer a diferença, de deixar a nossa marca. Que alegria essa força 
da juventude! Vivemos um turbilhão de emoções que explodem em nosso 
coração, e somos tentados a tomar diferentes caminhos na vida para dar vazão 
a todo esse desejo de intensidade. Nós podemos pegar esse desejo e fazer 
maratona de série na Netflix por um dia inteiro, podemos também sair num 
“rolê insano” com a galera e nos lembrar das coisas apenas pelo que postamos 
no Instagram, podemos fazer o que quiser, afinal de contas somos jovens e 
cheios de possibilidades à nossa frente. O que importa é viver tudo que há pra 
viver. Somos jovens em busca de afirmação da nossa identidade, de descobrir
mos quem somos, do que gostamos, do que amamos e quem nos ama.

Tantas opções de vida nos são oferecidas hoje; tantas possibilidades de 
encontrar a felicidade e o amor, de viver intensamente e experimentar o que 
podemos que quando alguém fala em santidade e em ser de Deus, muitos 
jovens tem a sensação de que algo lhes será roubado da vida; que esse lance 
de santidade é uma chatice de velhos e beatos de Igreja, e que não dá certo na 
vida de jovens da atualidade.

Muitos de nós jovens podemos pensar assim. Mas sabemos lá no fundo 
do nosso coração que estamos errados. Sabemos que viver intensamente não 
significa viver sem Deus; pois se pensarmos e agirmos assim, jamais vamos 
encontrar o que buscamos: verdadeira felicidade, realização e sentido na vida. 
Nós podemos -  e devemos -  ser jovens e ser santos, porque a santidade é um 
dom de Deus e todos somos chamados a vivê-la: “sede santos, porque Eu sou 
santo” 1 Pd 1, 16.

De fato, escutamos muito na Igreja hoje em dia que todos somos chama-

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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dos a ser santos. Mas o que o isso quer dizer? Se buscarmos na bíblia seu 
significado, ser santo pode ser entendido como separar alguém, ou algo, para 
Deus. Não se requer, para ser santo, ressuscitar mortos ou curar as pessoas 
com um toque. O fundamental da santidade é separar nossa vida para Deus. É 
deixar que Deus seja o guia de nossas vidas.

De fato, em um sentido, todos os católicos já são santos desde o batismo. 
Nesse dia, fomos consagrados, separados para Deus. Por este sacramento, 
entramos para a família de Deus, somos separados do mundo, ou seja, somos 
feitos santos e santas de Deus. Entender isso é importante porque nos ilumina 
para as outras perguntas: Como posso crescer na santidade? O que posso fazer 
para viver em santidade?

Na verdade, é Deus que nos santifica. Nós somos pecadores e, por nossas 
próprias forças, estávamos condenados a viver em nossa miséria. Mas Deus, 
em sua bondade e misericórdia, vem ao nosso encontro e nos santifica. A 
santidade é, portanto, um dom que recebemos de Deus e que precisamos 
cuidar, desenvolver, e fazer crescer. Aqui entra a nossa parte nesse assunto. 
Apesar de termos sido feitos santos pelo amor, pela misericórdia e pela graça 
de Deus, muitas vezes, em nossa vida cotidiana nos esquecemos disso e não 
vivemos como filhos e filhas de Deus. Sujamos e nos afastamos desta santida
de que nos foi dada pelo Criador. O nosso trabalho é cuidar para que isso não 
aconteça.

Como fazer isso?
Deus conhece as nossas debilidades e sabe que precisamos de ajuda para 

perseverar e crescer na santidade. Por isso, ele nos concede sua graça, espe
cialmente nos sacramentos deixados por Ele na Igreja. Lá podemos renovar
mos em nossa santidade e receber a ajuda necessária para custodiá-la e para 
ajudar a que outros sejam também santos. Todas as vezes que nos confessa
mos e recebemos a Eucaristia na Divina Liturgia, entramos em maior comu
nhão com Deus, nos tomamos mais como Ele, que é o Santo por excelência. 
E quando, com o nosso testemunho de uma vida santa, ou seja, uma vida com 
Deus, ajudamos a que outros se lembrem do seu chamado a serem santos, 
estaremos contribuindo com a Missão de Jesus, de Maria e da Igreja, estare
mos vivendo como filhos e filhas de Deus, como santos e santas. Essa é uma 
dimensão da vida dos santos, chamada apostolado, que nunca pode faltar e 
que é como um termômetro para saber se estamos realmente vivendo santa
mente.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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Muitos jovens não acreditam em Deus, no céu, e acham tudo isso uma 
bobagem, mas eles não podem negar que dentro do seus corações jovens 
existe um vazio a ser preenchido, que por mais que eles tentem preencher com 
alguma coisa visível e sensível aqui da Terra, eles permanecem e permanece
ram enquanto eles não se lançarem nesta aventura da santidade. Deus quer a 
felicidade de seus filhos e filhas. Ele quer que todos vivam uma vida plena, 
alegre e realizada; uma vida com sentido. Ele nos dá a liberdade de sermos o 
que nós quisermos, inclusive santos. Seu desejo é que nós jovens lutemos 
contra o pecado que nos afasta Dele e da Sua graça, e nos esforcemos para 
sermos filhos e irmãos santos, universitários santos, profissionais santos. Ele 
deseja que nós tenhamos um namoro santo, um casamento santo, para cons
truirmos uma família santa.

Ser santo não é algo contrário à nossa juventude, mas algo intrínseco a 
ela. São Domingos Sávio, santo de 14 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus, 
santa com 24 anos, São José Sanchez Del Rio, santo mártir com 14 anos, o 
beato Cario Acutis de 15 anos, beatificado recentemente (12/10/2020), são 
jovens santos que atestam que a santidade é possível independentemente da 
idade que temos. Eles deixaram sua marca no mundo, não tiveram sua juven
tude roubada, muito pelo contrário, eles são exemplos de como gastar nossa 
juventude por um ideal para conquista da felicidade e do amor.

Talvez você se pergunte: “eles foram santos em outra época, como faço 
pra ser santo agora?” E a resposta é simples: fazendo o mesmo que eles, abrin
do as portas do seu coração para Cristo, aceitando o desafio de ser fiel todos 
os dias e usando os meios que até hoje temos: oração, Eucaristia, confissão, 
boas amizades. Os santos não foram pessoas diferentes de nós. Eles tinham 
sonhos, amaram, se divertiram com os amigos, tiveram família, estudaram, 
trabalharam.

Queridos jovens, é possível viver a singularidade de quem somos no 
caminho de santidade que Deus nos propõe. É possível ser jovem e ser santo. 
Você aceita este desafio?

Compromisso: Se esforçar para fazer desde 2021 um ano diferente. 
Assumir o compromisso de participar mais da vida sacramental que a Igreja 
nos oferece, se afastando do pecado e vivendo mais na graça de Deus; de 
intensificar mais as orações; de ser mais fiéis nos compromissos, tantos nos 
grandes como nos pequenos.

Texto Bíblico: 1 Pedro 1,14-23

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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ME J - Movimento Eucarístico Jovem
O Mejista cresce em estatura, sabedoria 

e santidade como Jesus

1. Acolhida
Acolher os adolescentes com um canto de Maria. Escolher um canto 

conforme a realidade local dos adolescentes...

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Bíblia, papel e lápis. Preparar perguntas com as situações 

para a dinâmica.

3. Objetivo do Encontro
Levar o mejista a ter uma noção de que Jesus também foi criança como 

eles e que cresceu em estatura, graça e sabedoria como todos nós. Durante 
o seu crescimento, Jesus também cumpriu os preceitos da lei e respeitava 
seus pais.

4. Oração inicial
Senhor Jesus, gerado no ventre de Maria, se fez pequeno e nasceu 

numa humilde manjedoura. Ao longo de sua vida teve que aprender a falar 
e andar com a ajuda de seus pais: Maria e José. Jesus tu que fostes criança 
como nós, tu que soubestes brincar e crescer em estatura, graça e sabedoria; 
dá-nos o teu Espírito, para que possamos seguir o teu caminho de cresci
mento em direção ao Pai.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês.
Partilhar a experiência vivenciada do mês anterior.

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Lc: 2,22-23; 44-41 - "O menino ia crescendo e se fortificava..."
Lc: 2,42-52 - "E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça..."

7. Aprofundamento do tema
Hoje nós vamos falar da infância de um grande amigo nosso: Jesus. De 

fato, poucos textos do Novo Testamento falam a respeito da infância dele.
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ME J - Movimento Eucarístico Jovem
O evangelho que mais fala sobre a infância de Jesus é o de São Lucas. Nele 
podemos perceber que Jesus fazia parte de uma família, respeitava seus 
pais e seguia os costumes da tradição religiosa da sua família. Neste 
ambiente de amor e respeito Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. 
Nós devemos aprender com ele e seguir seu exemplo.

8. Dinâmica
Você decide...
Está dinâmica consiste na realização de "testes" muito comuns em 

revistas, que avaliam personalidade. No caso desta dinâmica, serão elabo
radas perguntas que eles terão que responder sobre situações do dia a dia 
deles. Sempre haverá uma resposta adequada, que demonstra um amadure
cimento e crescimento da criança e outra nem tanto. O ideal é que as situa
ções pensadas para a dinâmica tenham a ver com a realidade que eles vivem 
e que a cada pergunta e resposta, seja feito um breve debate. Abaixo 
seguem algumas sugestões e idéias para as perguntas das situações:

1) Você tem em casa brincando com seus amigos e sua mãe lhe pede 
uma ajuda. O que você faz?

a) "Ah, fala sério mãe! Puxa, estou com os meus amigos aqui... Não 
posso agora não!"

b) "Aí, galera, foi mal... Mas vamos ver se quebramos o galho da minha 
mãe e depois a gente volta a brincar."

2) Você está estudando para uma prova e uma grande amiga liga para 
você muito triste e chorando querendo ir na sua casa para conversar com 
você um problemão que ela está passando. Você...

a) Diz para ela que pode vir e quando ela chegar você pára de estudar 
para dar atenção a sua amiga nesse momento difícil.

b) Inventa uma desculpa qualquer, mentindo que ia sair de casa, só para 
não parar seus estudos. Afinal, a prova é mais importante que o problema 
da sua amiga.

3) Você está no recreio e percebe que tem um menino que você nem 
conhece sem lanche, meio triste no canto do pátio do Colégio. O que você 
faz?

a) Pergunta se ele está com fome e oferece ou divide o seu lanche com 
ele.
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MEJ - Movimento Eucarístico Jovem
b) Finge que nem percebeu o menino e continua lanchando.

9. Compromissos ou tarefas para o mês
Ajudar uma pessoa em casa ou um colega do Colégio que esteja preci

sando. (Fazer a troca das Taiemnetiá).

10. Atividade de Reflexão
Depois de debater as situações na dinâmica acima, mostrar que nos 

pequenos gestos do dia a dia: de partilha, solidariedade, amor, carinho, 
respeito á liturgia e a Deus é que cada um de nós vai trilhando o caminho 
do crescimento da graça e da sabedoria. Será que estamos buscando de 
verdade no nosso dia a dia sermos mais solidários, fraternos, prestativos...? 
Como lemos nas passagens, Jesus também foi desenvolvendo essa maneira 
de se relacionar com as pessoas.

11. Canto final

HINO DO MEJ

Mê iê Hrestóvi vebráni,
Nache jetiá iê u lhubvi.

Hótchemo jête iak Issuss, (2)
Hótchemo lhubete iák Issuss.

Me iê Hrestóvi druzi uchi,
Nach ideal iê u lhubvi.

Hótchemo utchetech iak Issuss, (2)
Hótchemo lhubete iák Issuss.

Me iê Hrestóvi preiateli 
Dliá nhóho me iê dorohi 

Tilo e krou Issussa Hrestá (2)
Dliá uchix nas iê Hlibom jetiá.
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Покровитель на місяць січень
Святитель Григорій Богослов f  25 січня

Святий Григорій Богослов 
народився близько 329 року в Аріанзе, 
поблизу міста Назіана в південній 
Кападокії (Мала Азія). Мати його, 
свята Нона походила зі знатної і 
благочестивої християнської сім’ї, 
вийшла заміж за Григорія 
Аріанського, багатого землевласника, 
який під впливом дружини залишив 
свої помилки (до одруження він 
належав до однієї з юдейських сект), 
прийняв святе Хрищення і став 
ревним християнином. Згодом він був 
посвячений у сан пресвітера, а потім - 
єпископа і цілком присвятив себе на 
служіння Церкві Христовій.

У Григорія і Нони народився син Григорій. Батьки дали Григорію, 
а також і його молодшому брату Кесарію блискучу освіту. Після 
домашніх зайнять святий Григорій пройшов курс навчання в школах 
Назіанза, Кесарії Кападокійської та Олександрії.

Дізнавшись від матері, що він присвячений Богові, святий 
Григорій прийняв обітницю посвятитися Богові на службу.

Для завершення своєї освіти відправився до Атин, де зустрів 
святого Василія Великого, з яким нав’язав нерозривну дружбу.

В Атинах святий Григорій познайомився з Юліаном (на прізвисько 
«Відступника,» який, ставши імператором, зрікся християнства і 
намагався відновити поганство в Римській імперії (361-363 р.). Шість 
років провів святий Григорій в Атинах, вивчаючи літературу, 
філософію, математику, музику, геометрію, астрономію.

Після закінчення навчання, на прохання атинян залишився в 
Атинах на короткий час викладачем красномовства, а потім 
повернувся до батьків у Назіанз, де, маючи ЗО років, прийняв святе 
Хрищення від свого батька, що був на той час єпископом.

Коли померли батьки святителя Григорія, він віддалився в 
Селевкію Ісаврійську, де служив при церкві святої великомучениці
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Покровитель на місяць січень
Теклі. Тут він прийняв піклування над лікарнями і притулках 
перестарілих. Багато праці приклав святитель Григорій, здобуваючи 
кошти для забезпечення лікарень і організовуючи в них порядок.

Після смерті святителя Василія Великого, святий Григорій, 
виконуючи передсмертне прохання свого друга, подається в 
Константинопіль для боротьби з єресю Македонія, який заперечував 
Божество Святого Духа.

Григорій почав служити й проповідувати у невеликій домашній 
церкві своїх родичів, яку назвав «Анастасія» («Воскресіння»), З 
чарівною переконливістю спростовував він всі доводи єретиків, 
натхненно розкриваючи істинне вчення Церкви. Гаряча проповідь 
святителя Григорія, його глибоке знання і тлумачення Святого 
Письма, праведне християнське життя залучали до нього все більше 
пастви і йому вдалося добитися значного ослаблення єретиків.

За підтримки Олександрійського Патріарха Петра (373-380) і 
Константинопольського імператора Теодосія (379-395) святитель 
Григорій Богослов був поставлений Патріархом 
Константинопільським і затверджений у цьому сані II Вселенським 
Собором у 381 році.

Однак зведення святителя Григорія на Константинопільську 
катедру викликало невдоволення з боку Єгипетських і Македонських 
єпископів. Це викликало неспокій та незгоду в Церкві. Тоді святий 
Григорій вирішив піти із Константинополя, щоб вгамувати розбрат. Ні 
вмовляння імператора, ні прохання духовенства не зломили волі 
святителя. Він повернувся у рідний дім Аріанз і перебував там в 
чернечих подвигах.

Святитель Григорій вів строго подвижницький спосіб життя: 
практикував строгі пости. У місто збурене єрессю Назіанз, святитель 
Григорій поставив благочестивого єпископа Евлалія. Звертаючись з 
численними посланнями, святитель продовжував мужньо викривати 
єретиків і роз’яснювати правдиве віровчення. Він великодушно 
пробачив юнака, який намагався вбити його в Константинополі.

25 січня 389 року святитель Григорій Богослов переставився до 
Господа, залишивши велику спадщину: 243 послання, 507 духовних 
віршів і 45 проповідей.
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Santo do mês de janeiro
São Gregório Nazianzeno, o Teólogo, arcebispo de 

Constantinopla (f c. 389) - 25 de Janeiro

São Gregório, o Teólogo, (326-389) era filho de Gregório (que mais 
tarde tomou-se Bispo de Nazianzeno) e de Nonna, mulher de ilibada 
conduta moral, São Gregório considerava que a educação que recebeu da 
mãe foi decisiva em sua vocação. Era muito inteligente e recebeu uma 
excelente educação, estudou nas escolas de Cesaréia, em Alexandria, em 
Atenas, cultivou uma profunda amizade por São Basílio, o Grande, que já  
o conhecia anteriormente. A amizade por São Basílio lhe rendeu um grande 
aprendizado que, dificilmente podería obter em qualquer escola de nível 
superior. Em Atenas, dividiam a mesma morada e compartilhavam da 
mesma maneira de viver. Conheciam só dois caminhos: um que os levava à 
escola e o outro que os conduzia a Igreja. Também em Atenas, São Gregó
rio conheceu Julião, o apóstata, que mais tarde tomou-se imperador e rene
gou o cristianismo tentando fazer renascer o paganismo no império 
romano, deixando marcas de perversidade e firmando-se como inimigo da 
Igreja. Ao completar 26 anos, São Gregório foi batizado e regressou a sua 
pátria, afastando-se por muito tempo de todos os cargos públicos, ocupan
do-se com leituras, orações, composições de canções e com o cuidado de 
seus pais que já  eram idosos.

Passou algum tempo no deserto, considerado por ele como tempo mais 
feliz de sua vida. Seu pai, sendo já  bispo, chamou seu filho Gregório do 
Monastério Basiliense para a cidade de Nazianzo e lhe ordenou presbítero. 
A dignidade do sacerdócio e o peso das obrigações atemorizaram São 
Gregório que se refugiou no deserto para viver uma vida de solidão. Poste
riormente, quando seu espírito já  estava apaziguado, regressou e aceitou as 
obrigações sacerdotais, consolando-se por servir a Deus, auxiliando seu 
velho pai no serviço das paróquias. Tempos depois, Gregório foi escolhido 
para ser bispo de Sasima, aceitou ser ordenado, mas não quíz o título de 
bispo, continuando como vigário na paróquia de Nazianzo. Dirigindo a 
Igreja de Nazianzo, adoeceu gravemente e quando já  estava recuperado, 
afastou-se para um monastério isolado onde, em jejum e oração, viveu 
próximo de três anos. Mas, uma pessoa como ele, não poderia se esconder 
na cela de um monastério. Foi eleito pelos bispos e pelos fiéis, arcebispo de 
Constantinopla, na época em que os arianos tinham muita influência e
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Santo do mês de janeiro
poder, e tomavam todas as igrejas da capital, São Gregório se hospedou em 
uma casa de conhecidos. Transformou um cômodo numa pequena Igreja, e 
começou seu trabalho de pregação. Os arianos o incomodavam atirando-lhe 
pedras e enviando secretamente assassinos. O povo reconheceu o seu 
verdadeiro pastor e, cada vez, mais aproximavam-se de sua cátedra. Muitas 
pessoas vinham de todas as partes para escutar suas inspiradoras palavras. 
Cada semana, milhares de pessoas retomavam à fé. São Gregório combatia 
também a heresia de Macedônio que negava a divindade do Espírito Santo. 
Participou ativamente do segundo Concilio Ecumênico. Ao terminar seus 
trabalhos, não quis mais o trono de Constantinopla dizendo: “Adeus cáte
dra -  elevado e perigoso posto que suscita tanta inveja”. Afastou-se para 
sua cidade natal Arianzo, próximo de Nazianzo, onde passou seus últimos 
anos de vida vivendo como asceta.

O i Ar iO i T F E I Í  ІЕРАРХАГ
Р.*ЗЕ1Л£ЮЕ ХРУІОІТОМСЇ ГРНГО^ЮЇ



A história do rio
O final e o início de um novo ano ensina que um dia temos que desaparecer 

da terra, mas renascer, ser abraçado pelo oceano do mar divino e ficar para sempre 
com Deus. A vida de todos é como um rio que corre rumo ao mar. Corremos, anda
mos, caminhamos rumo a Deus. Assim é a vida de milhares de pessoas, e a nossa. 
O nosso destino não é correr sempre, é chegar ao destino e receber um abraço da 
bondade e do mar divino.

Não pense apenas no final de um ano, pense na nossa meta final, no mergulho 
total na eternidade. O rio, antes de entrar no mar, treme de medo. Ele olha para 
trás, para toda jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para ao longo 
do caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados, e vê à sua frente 
um oceano vasto, e ao entrar nele, é desaparecer deste mundo para sempre. O rio 
não pode voltar, nem a nossa vida ao passado. Voltar é impossível na existência.

Não podemos viver novamente o ano velho (2020), o ano novo (2021) é o 
começo de uma nova caminhada, relembrar o que não foi bem feito e corrigir, 
colocando a fé em Deus e continuar a caminhada rumo ao oceano da eternidade.

‘‘Aproveite mais seu tempo, pois quando o filme da vida estiver passando de 
ano em ano diante de seus olhos, tenha a certeza de que o que passou vai deixá-lo 
satisfeito ao perceber que mesmo o tempo tendo passado, os anos terem corrido, 
o mundo tendo mudado e a vida tendo diminuído, tudo valeu a pena Kathlen 
Heloise Pfiffer.

Vamos fazer uma reflexão sobre o assunto lendo a seguinte história de um rio.
Era uma vez um rio que nasceu nas montanhas, de uma fonte cristalina, límpi

da e começou a sua jornada, escorrendo pelas pedras, abrindo caminho através das 
florestas e das rochas. De início, era um pequeno fio de água, depois um córrego 
formado da afluência de águas que encontrava pela estrada. Desde início, enfren
tando obstáculos e recebendo pela estrada tudo o que pelo caminho encontrava, 
impurezas, influências diversas, e enriquecendo e também se poluindo. Ao longo 
da estrada encontrava outros córregos e riachos que injetavam nele suas águas às 
vezes puras, e outras vezes maculadas e impuras.

Logo adiante se transformou em um riacho, como na vida, cada pessoa deixa 
de ser criança e chega à adolescência. Lá adiante, engrossado por outros riachos e 
pelas chuvas, transformou-se num rio, num volumoso rio, cujo destino era o mar. 
Aos poucos, engrossava, ora corria alegre deslizando pelas pedras, ora se precipi
tava das alturas para baixo em quedas de água, dançando uma dança circular nos 
poços debaixo das quedas, às vezes deslizava calmo e vagarosamente pelas planí
cies, encontrando pelo caminho pedras duras e imóveis contra as quais batia e 
depois as deixava, seguindo o seu caminho, debatia-se contra as margens e voltava 
para o seu leito. Percorria montanhas, seguindo o caminho dos vales, caminhava 
lento pelas planícies, atravessava junto às plantações, campos, verdes matas, arvo-
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res milenares se inclinavam 
sobre o seu leito, margens cober
tas de verde o acompanhavam 
ao longo de sua caminhada, 
dava de beber aos animais, aves 
revoavam sobre suas águas. Às 
vezes corria, era um rio turbu
lento e depois andava lento e 
vagarosamente. Percorreu assim 
milhares de quilômetros. Depois 
de tanta distância percorrida e de 
tantas aventuras, parecia cansa
do. Mas continuava correr rumo 
ao seu destino, ao mar. Era gostoso viver assim de aventuras constantes, mas tudo 
isso não era o seu destino, o seu destino era o mar. Corria para frente sem ser 
empurrado, foi seguindo o seu caminho rumo ao ponto de chegada. Seu destino 
era para frente. Talvez gostaria de recuar, recomeçar a aventura da vida, mas isso 
era impossível, tinha que se aproximar do seu destino. Foi vitorioso, pelo caminho 
alimentou o verde, ofereceu águas aos sedentos...

A vida é como o rio, deve ser levada do jeito do rio. A vida de cada um tem 
que correr em frente sem apressar e sem represar. Ir em frente para o seu destino. 
Assim toda a natureza vai seguindo o seu caminho, assim é a vida de todos nós. 
Assim é a árvore que cresce, produz frutos e se transforma, animais e tudo o que 
existe na terra. Tudo tem seu destino e seu tempo para consumir.

Um dia, aquele rio viu de longe diante de si o mar que aos poucos se aproxi
mava dele. A imensidão das águas ficava sempre mais próxima. Num susto talvez 
gostaria de recuar, pois viu diante de si o seu fim. Não vai ser mais um rio, vai se 
afundar no mar. Mas o destino o empurrava implacavelmente rumo às águas do 
mar. Gostaria de encontrar um jeito para evitar o termino da sua vida, porém não 
havia outro caminho a não ser desembocar no mar. Diante dele apenas o imenso 
mar. Quis parar, voltar, mas o destino o levava sempre para frente, sempre mais 
perto do seu final. Não pôde voltar, ninguém pode voltar na vida, no tempo já 
percorrido. Gostaria de prolongar a sua caminhada, mas o destino final chegava. E 
o rio estremeceu, e finalmente teve que mergulhar no oceano. Parecia que era o 
seu fim. Sentiu medo da eternidade. E naquele instante o medo desapareceu. Ele 
compreendeu que a sua morte não era desaparecer, mas de viver no imenso 
oceano. Foi abraçado com carinho com infinitas águas do mar e o rio se sentiu 
seguro, mais seguro que nunca. Já não era mais um caminhante da terra, era o mar 
para o qual foi feito. E só agora compreendeu que o mar não era o seu fim. Era a 
sua meta, nele continuou a sua vida. Antes pensava apenas na sua vida, e agora viu 
a vida sem fim, vida etema.

P. Tarcísio Z.
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Intenções de oração do Papa para o Apostolado da 
Oração para o ano 2021

JANEIRO
Intenção pela evangelização - A fraternidade humana
Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena fraternidade com os irmãos e 

irmãs de outras religiões, rezando uns pelos outros, abertos a todos.

FEVEREIRO
Intenção universal - A violência contra as mulheres
Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e os 

seus sofrimentos sejam considerados e escutados.

MARÇO
Intenção pela evangelização - O sacramento da reconciliação
Rezemos para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada, 

para saborear a infinita misericórdia de Deus.

ABRIL
Intenção universal - Os direitos fundamentais
Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando pelos direitos fundamentais nas ditaduras, 

nos regimes autoritários e também nas democracias em crise.

MAIO
Intenção universal - O mundo das finanças
Rezemos para que os responsáveis das finanças colaborem com os governos para regulamentar 

os mercados financeiros e proteger os cidadãos dos seus perigos.

JUNHO
Intenção pela evangelização - A beleza do matrimônio
Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimônio com o apoio de uma comunidade 

cristã, para que cresçam no amor, com generosidade, fidelidade e paciência.

JULHO
Intenção universal - A amizade social
Rezemos para que, nas situações de conflitos sociais, econômicos e políticos, sejamos artífices 

corajosos e apaixonados do diálogo e da amizade.

AGOSTO
Intenção pela evangelização - A Igreja
Rezemos pela Igreja, para que receba do Espírito Santo a graça e a força de se reformar à luz 

do Evangelho.

SETEMBRO
Intenção universal - Um estilo de vida eco sustentável
Rezemos para que todos façamos escolhas corajosas através de um estilo de vida sóbrio e 

ecossustentável, alegrando-nos pelos jovens que se empenham resolutamente por isso.

OUTUBRO
Intenção pela evangelização - Discípulos missionários
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Rezemos para que cada batizado seja envolvido na evangelização e disponível para a missão, 
através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho.

NOVEMBRO
Intenção universal - As pessoas que sofrem de depressão
Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou de stress encontrem nos outros um 

apoio e uma luz que as abra à vida.

DEZEMBRO
Intenção pela evangelização - Os catequistas
Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra de Deus, para que sejam testemu

nhas da Palavra com coragem e criatividade na força do Espírito Santo.

Намірення молитви Святішого Отця для 
Апостольства Молитви на 2021 рік

СІЧЕНЬ
Намірення за Євангелізацію - Братерство між людьми
Щоб Господь дав нам ласку жити в повному братерстві з братами й сестрами інших 

релігій, молитися за інших й бути отвертими для всіх.

ЛЮТИЙ
Універсальне - Насильства проти жінок
Молімся за жінок, жертв насильства, щоб вони втішалися опікою суспільства і щоб їхні 

терпіння були взяті під увагу й вислухані.

БЕРЕЗЕНЬ
За Євангелізацію - Тайна покаяння
Щоб ми жили тайну покаяння з відновленою глибиною і могти втішатися безмежним 

Божим милосердям.

КВІТЕНЬ
Універсальне - фундалентальні права людини
За тих які наражають своє життя і боряться за фундаментальні права в диктаторських і 

авторитарних режимах і також в скривлених демократіях.

ТРАВЕНЬ
Універсальне - Справи фінансів
Щоб відповідальні за фінанси співпрацювали з урядами й упорядковувати фінансові 

маркети та стояти в обороні горожан в їхніх небезпеках.

ЧЕРВЕНЬ
За євангелізацію - Краса подружжя
За молодь яка приготовляється до подружжя з підтримкою християнської спільноти, щоб 

зростала в любові, у великодушності, вірності і в терпеливості.

ЛИПЕНЬ
Універсальне - асоціальна приязнь
Щоб у ситуаціях соціяльних, економічних й політичних конфліктів ми були винахідливі, 

відважні й захоплені діялогом та дружбою.
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СЕРПЕНЬ
За євангелізацію - Церква
Щоб Церква приймала від Сватого Духа ласку й силу відновлюватися у світлі Євангелії.

ВЕРЕСЕНЬ
Універсальне - Стиль життя еко-збереження
Щоб ми вміли вибрати відважно, стилем здоробого життя і в екозбереженні, радіючи з 

молоддю яка добровільно і відважно над тим трудиться.

ЖОВТЕНЬ
За євангелізацію - Учні місіонери
Щоб кожний охрищений включився в справу євангелізації й був готовий до місії через 

свідоцтво життя в дусі Євангелії.

ЛИСТОПАД
Універсальне - Ті, що терплять на депресію
Щоб особи які терплять на депресію або стрес знаходили в інших підтримку й світло яке 

би їм отворяло дорогу життя.

ГРУДЕНЬ
За євангелізацію - Катехити
Щоб ті, які катехизують, покликані навчати Боже Слово, були свідками того Слова 

відважно і криятивно скріплені силою Святого Духа.

Посмертні Згадки

t  Gertrudes Maxemovicz Prestavski

Nasceu em Iraputã -  Iracema, SC, em 07 de março de 1942.
Morou com seus pais Sóter e Rosa Maxemovicz juntamente 

com seus irmãos: Doroteia, Paulo, Teodósia, Irene e Isabel até 
seus 22 anos.

Em 12 de abril de 1964 casou-se com Nicolau Prestavski na 
igreja Sagrada Família em Iracema. Depois de casados, foram 
morar na cidade de São José dos Pinhais -  PR. Seu esposo traba
lhava em uma indústria de móveis e ela cuidava dos afazeres 
domésticos. Juntos tiveram 4 filhos: Maria, Lídia, Sóter e Lauro.

Em 1980 começou a trabalhar na mesma empresa que seu 
marido, onde permaneceu até 1986. Mesmo longe de sua terra natal, continuou preser
vando os costumes e tradições ucranianas, inclusive participando das Divinas Liturgias, 
das quais participava sempre que podia, devido a distância. Por esse motivo ela come
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çou a cogitar a possibilidade de ter também uma igreja ucraniana perto de sua casa.
Com sua iniciativa e seu empenho, hoje existe a comunidade ucraniana de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, cujo nome também foi sugerido por ela. A  igreja para sua 
alegria, foi construída ao lado de sua casa. Trabalhou por muitos anos nessa comunida
de, fundou o Apostolado da Oração e assumiu a presidência por um longo período.

Por conhecer várias famílias e seus respectivos endereços, acompanhava o padre 
na bênção das casas.

Trabalhou como voluntária em outras comunidades como:
Santíssima Trindade em Colônia Marcelino, São José dos Pinhais;
São Cristóvão, igreja do rito latino, São José dos Pinhais;
Sagrada Família, Iracema, Santa Catarina;
Nossa Senhora das Dores, rito latino, Colônia Papanduva da Serra, São José dos 

Pinhais.
Sua casa era o lugar onde:
Foram celebradas as primeiras Divina Liturgias;
Eram realizadas as aulas de catequese para as crianças;
Foram feitos os preparativos das primeiras festas;
Eram feitas as reuniões da comissão;
Eram hospedados os seminaristas que vinham trabalhar como voluntários nas 

primeiras festas;
Eram hospedadas as irmãs religiosas que davam as aulas de catequese, realizam 

cursos e os encontros do A.O.;
Foi hospedado o padre que presidiu as Santas Missões.
Tinha uma paixão por flores, gostava muito de mostrar seu jardim a quem fosse 

visitá-la. Por muitos anos suas flores decoraram os altares da igreja ucraniana. Sua outra 
paixão eram os terços, que por ela era considerado suas joias, muitos deles ganhava 
como presente e eram guardados com muito zelo e carinho.

Em 2009 foi diagnosticada com a doença de Mal de Alzheimer, começou a esque
cer um pouco das coisas, mas continuou a cuidar do seu jardim.

Com o passar do tempo houve o avanço da doença. Em 2016 ficou restrita à cama. 
Depois de três anos e 9 meses acamada, veio a falecer no dia 6 de janeiro de 2020.

Deixou seu esposo, filhos, genro, noras, netos e boas lembranças.
O velório foi realizado na Capela Mortuária São José. As exéquias foram realiza

das na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seu sepultamento no cemitério 
Pedro Fuss.

A  família agradece aos padres: Edson Temoski, Neomir Doopiat Gasperin, Elias 
Marinhuk, OSBM, Sóter Schiller, OSBM, Kristoforus Muit, as irmãs religiosas, as 
ministras da igreja São Cristóvão, a cuidadora, aos funcionários da empresa Sóter 
M óveis, a equipe médica domiciliar, ao Apostolado da Oração, a todos os amigos e 
familiares pelo apoio, orações, pelas palavras de conforto e carinho.

Pelo tempo que cada um dedicou a estar com ela e sua família, o nosso agradeci
mento.

Ela nos deixou, mas a lembrança de sua presença, sopram suave na memória, num 
murmúrio triste de saudade.
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