
Редакційне
Значення свічки

Дня 2-го лютого святяться свічки. Яке це має значення?
Свічка і полум’я предстаяляє ясність наших думок і дороги, кудою 

маємо йти.
На уродинах, свічки представляють ясну дорогу, яка веде до щастя 

того, що святкує. Згашувати свічку одним подихом символізує подух 
життя, яке походить з висот і, що проминули пережиті роки. Кожна 
свічка на торті означає один прожитий рік.

Горіюча свічка перед тілом покійного символізує душу, яка взнеслася 
до небес.

Засвічувати свічку при молитві це обряд, який означає підносити 
прохання і бажання до Бога і неначе полум’я легко взносити думку й 
душу до висот.

Свічка це давній звичай представляти Христа воскреслого (Ио 8,12). 
Вже від самих початків світити свічку означає почитати Бога й 
вшановувати святих і ангелів.

Згідно зі Святим Письмом, перед створенням світу була темнота, 
хаос і Бог сказав, щоб появилося світло (Бут 1,1-3). Хрищення 
називається “просвічення”, бо охрещений приймає світло життя і віри в 
Христа. Є звичай вкладати свічку в руки вмираючого як знак його віри.

Ісус говорив, що віра це світло: “Хто в мене вірує не ходить в темряві 
а живе в світлі”. Коли христиться дитину, щоб зазначити, що хрищення 
дає віру, дається в руки хресного батька засвічену свічку щоб означити, 
що віра дитини це нове світло життя і віра у воскресіння. Свічка означає 
також віру тих, що моляться і присутність Бога світла в нашому житті.

В різних літургійних і церковних служіннях засвічені свічки 
означають віру тих, що беруть участь у відправах. Свічка також означає 
чувати, жити уважно, щоб не зблудити з доброї дороги, що віра вимагає 
від охрещених. Засвічувати свячену свічку коли йде буря, означає 
признати, що над всіма силами природи Бог панує і Він не створив сил 
природи для нещастя.

Для нас християн, свічка означає віру, любов до виконання добрих, 
світлих діл для Божого Царства. Свічка означає жертву зроблену для Бога 
й для ближнього, де жертвуються сили життя, коли життя світить 
добрими ділами. В час Різдва свічки представляють дорогу, яку 
освічуємо вірою і добрими ділами для зустрічі приходу Христа.
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Editorial
A importância da vela para a Igreja

A vela representa a clareza da mente. O mesmo simbolismo é partilhado 
pela chama.

Nos aniversários, as velas representam o caminho da perfeição e da felici
dade do aniversariante.

Apagar as velas de aniversário num único sopro simboliza a manifestação 
da persistência de um sopro de vida superior a tudo, o que já foi vivido. Cada 
vela marca um ano de vida no bolo de aniversário.

A vela ardendo perto dos defuntos simboliza o espírito que sobe aos céus.
Acender uma vela é um ato ritual de elevar o seu pedido e o seu desejo de 

estar limpo fisicamente e também psiquicamente, afastando todos os pensa
mentos negativos.

As velas são um costume muito antigo da Igreja, pois simbolizam o Cristo 
ressuscitado, Luz do mundo (Jo 8,12). Desde os primórdios, a Igreja a assumiu 
como uma maneira de honrar a Deus, os santos, anjos etc.

Segundo a Sagrada Escritura, antes da criação do mundo, tudo era uma 
grande confusão, caos, desordem. Até que Deus mandou que se fizesse a luz 
(Gn 1,1-3). Os primeiros cristãos chamavam o batismo de “iluminação”, 
quando o batizando recebia a luz de Cristo. É também costume colocar uma 
vela benta nas mãos de uma pessoa que morria, como sinal de sua fé.

Jesus falava exatamente da luz da fé: “Aquele que vive sua fé brilha como 
a luz”. Quando se batiza uma criança, para significar que o batismo comunica 
a vida da fé e também a presença de Deus na alma da criança, acende-se uma 
vela, mostrando que a vida de fé da criança é a mesma nova vida de Cristo em 
sua ressurreição. Assim, a vela significa também a fé daqueles que rezam, 
significa a presença de Deus em nossa vida.

Nas celebrações religiosas, seja a Santa Missa, os sacramentos ou qual
quer ato de culto, as velas acesas significam a expressão da vida de fé daqueles 
que rezam e a presença de Deus entre nós. A vela também traz o sentido de 
velar, de vigilância, de tomar cuidado para não cair em pecados; o que é uma 
exigência de quem tem fé em Deus e quer viver segundo a Sua vontade. Acen
der a vela benta quando se aproxima a tempestade, é reconhecer que Deus é o 
Senhor das forças da natureza e ele pode nos proteger dos perigos.

Para nós cristãos, a vela simboliza a fé, o amor e o trabalho realizado em 
prol do Reino de Deus. Velas são vidas que se imolam na liturgia do amor a 
Deus e ao próximo. No Advento as velas preparam os corações para a chegada 
do Deus Menino.
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Н амірення за Євангелізацію
Молімося за богопосвячених жінок, дякуючи їм за 

їхню місію та мужність, та щоб вони змогли знаходити 
нові відповіді на виклики нашого часу.

Багато нині бігають, працюють, навчаються, а також є люди, які 
вірно, спонтанно і безкорисливо вибирають служити і молитися, 
віддзеркалюючи себе в образі Христа, чистого, бідного і слухняного, 
та Пресвятої Діви Марії, яка вміла віддати все своє життя згідно з 
Божою волею. Це посвячені жінки, жінки, які живуть при стінах 
монастиря в контемплятевному житті або в місійному житті 
поширюють Царство, доброту і любов Божу, цінуючи людину і 
збагачуючи Церкву своїми різними харизмами. Багато 
богопосвячених жінок є на землі яку ще потрібно очистити щоб 
посіяти зерно, це великий виклик, для нас це здається важко 
зрозуміти, але є місця де багато ще про Бога ніколи не чули, інші 
живуть у бідності крайні або відзначені важкими хворобами, ось вони, 
служать, прибирають, готують, катехізують, моляться. Недарма Папа 
просить нас молитися, щоб богопосвячені жінки не падали духом.
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Н амірення за Євангелізацію

Зазначається, що присутність богопосвячених жінок є там з 
найбільш вразливими, якщо подивимося на історію Церкви розуміємо 
що засновники та засновниць релігійних Чинів та Згромаджень 
пройшли через труднощів і нестабільності щоб розпочати місію, але 
при пошуку Царства додається все інше. Всі знаємо що відмовитися 
від усього і наслідувати Христа іноді вимагає власне життя, і в нашій 
церкві є приклади жінок які буквально розуміли що таке віддати своє 
життя в ім’я Христа. У нас є блаженні сестри: Тарсикія, Лаврентія та 
Олімпія. Слугині Божі: Анатолія Боднар і Амвросія Сабатович, не 
кажучи вже про стільки невідомих нам людей, але які були сіллю землі 
і світлом для світу.

Сьогодні ще бачимо лагідну присутність і постійну дію Святого 
Духа в житті Церкви через мужніх і безстрашних жінок, які поклали 
руку на плуг і не поверталися назад. Нехай Діва Марія, найсвятіша 
серед усіх жінок, оберігає всіх посвячених жінок, пильнуючи завжди 
її благородне служіння євангелізації, завжди уважними до обставин 
кожного часу, щоб бути завжди знаками Божими.

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
Pelas religiosas e consagradas. Rezemos pelas religiosas e 

consagradas, agradecendo-lhes a sua missão e a sua cora
gem, para que continuem a encontrar novas respostas diante 
dos desafios do nosso tempo.

Enquanto muitos correm, trabalham, estudam, existe pessoas que de 
maneira fiel, espontânea e desprendida optam por servir e orar espelhando- 
-se na imagem de Cristo que foi casto, pobre e obediente e de Maria Santís
sima que soube colocar toda sua vida em conformidade com a vontade de 
Deus. Essas são as mulheres consagradas, mulheres que dentro do silêncio 
da clausura ou na vida de missão espalham o Reino, a bondade e o amor de 
Deus, valorizando o ser humano e enriquecendo a Igreja com seus diversos 
carismas. Muitas consagradas estão em terrenos que ainda precisam ser 
limpos para que a semente possa ser lançada, é um grande desafio, para nós 
parece ser difícil de entender, mas existe lugares que muitos ainda não ouvi
ram falar sobre Deus, outros ainda que vivem em extrema pobreza ou mar
cado por doenças, lá estão elas, servindo, limpando, cozendo, catequizando, 
rezando. Não é de admirar que o Papa nos pede para que ofereçamos nossas 
orações para que as mulheres consagradas não percam a coragem.

Nota-se que a presença das consagradas está lá junto aos mais fragiliza
dos, se olharmos para a história da Igreja percebemos que os fundadores e 
fundadoras das Ordens e Congregações Religiosas passavam por momentos 
de dificuldade e precariedade para iniciar a missão, mas quando se busca o 
Reino todo o resto é acrescentado. Sabe-se que renunciar a tudo e seguir a 
Cristo por vezes exige a vida, na nossa Igreja temos exemplos de mulheres 
que entenderam literalmente o que é doar a vida em nome de Cristo. Temos as 
Irmãs Bem Aventuradas: Tarcísia, Laurência e Olímpia, as Servas de Deus: 
Anatólia Bodnar e Ambrosia Sabatóvitch, sem contar com tantas figuras que 
por nós são desconhecidas, mas que foram sal da terra e luz para o mundo.

Ainda hoje podemos notar a suave presença e a contínua ação do Espí
rito Santo na vida da Igreja através de corajosas e destemidas mulheres que 
colocam a mão no arado e não olham para trás. Que a Virgem Maria, a mais 
santa entre todas as mulheres, proteja todas as consagradas velando sempre 
pelo seu nobre serviço de evangelização estando sempre atentas às circuns
tâncias de cada tempo para sempre serem sinais de Deus.

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Apostolado da Oração
Apostolado da Oração vive o batismo e age 

pela força da graça do batismo

O fundamento e a razão da existência da Igreja e 
de todas as suas organizações é o batismo, pelo qual o 
ser humano toma-se partícipe da vida divina e, por 
conseguinte, o cristão toma-se partícipe da obra 
redentora de Cristo. O Apóstolo por excelência é 
Cristo Redentor e nós humanos, participando da obra 
de Cristo, nos tomamos seus coadjutores, seus apósto
los e apóstolas.

O Sacramento do batismo confere ao batizando a graça santificante, 
que o renova radicalmente -  coloca o homem numa esfera sobrenatural; 
toma-o semelhante a Deus.

Nós que em Cristo fomos batizados, realmente nos revestimos em 
Cristo. Consequentemente, pela graça do batismo o homem realmente 
toma-se participante da natureza divina -  diviniza-se. Ao receber o Sacra
mento do batismo, a alma reveste-se de graça divina santificante, que a 
purifica de toda a mancha do pecado e a transforma em filho/a de Deus e 
herdeiro do Reino dos céus. “Quem acreditar e for batizado, será salvo”, 
disse Cristo ao enviar os apóstolos para anunciar o Evangelho a todas as 
nações (Mc 16,16). Essa graça divina, doada ao homem, o faz um agente de 
Deus entre os homens, apóstolo e continuador da obra redentora de Cristo. 
O batizado não somente deve sentir-se unido a Deus, mas deve trabalhar 
para que outros se unam ao seu Criador, exercendo o apostolado com 
orações, sacrifícios, obras de caridade.

Tendo em mente esta grandiosa e gratificante verdade que todos nós 
batizados somos filhos de Deus, de uma maneira especial nós, os membros 
do Apostolado da Oração, devemos levar esta verdade a sério e como filhos 
e filhas de Deus, estar na vanguarda dos que acreditam e levam esta verda
de a sério, unindo suas vidas, seus sofrimentos, suas vivências, alegrias e 
tristezas com Cristo, que ofereceu-se como sacrifício para garantir a nós a 
filiação divina. Os membros do Apostolado da Oração são os que não 
apenas se orgulham de ser filhos de Deus, mas trabalham para que o Reino 
de Cristo seja sempre mais aceito pelo mundo e penetre nas almas dos 
batizados.
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А постольство М олитви
Апостольство Молитви діє силою Святого хрищення

Фундамент і рація існування Церкви та всіх її 
організацій, між якими є Апостольство Молитви, це 
хрищення, через яке людина стає учасником Божого 
життя і Христового діла відкуплення. Правдивий і 
Великий Апостол це Христос Спаситель, а ми, 
беручи участь в його ділі спасіння, стаємо його 
помічниками, його апостолами й апостолками. І щоб 
гідно виконувати те апостольство треба бути 
охрещеним, бо хрищення дає для людини право й силу працювати в 
Христовій Церкві як апостол Христом вибраний.

Святе хрищення дає людині освячаючу ласку, яка основно її 
відроджує, кладе людину в сферу надприродну, підносить до вічности; 
робить її богоподібною і дає силу жити згідно з Божою волею і 
продовжувати, в імені Христа, Його місію у світі своїми працями, 
жертвами й молитвами. Члени Апостольства Молитви в особивіший 
спосіб беруть на себе це завдання стати апостолами Христа. А щоб могти 
це виконати гідно, вони через святе хрищення дістали для цього 
покликання і призначення.

Ми, що в Христа христилися, в Христа зодягнулися -  через 
освячаючу ласку вбралися в Христову святість і божество і тим самим 
отримали силу працювати як апостоли на подобу Христа, який посвятив 
себе цілковито на працю для спасіння людства й тепер вибирає собі тих, 
що в нього одягнулися на те, щоб вони продовжували його апостолят у 
світі. Це дійсна спільність з Богом, який в людині перебуває і її 
перетворює до своєї подібности й одягає в силу працювати й 
жертвуватися для його царства.

Беручи під увагу те, що всі ми охрещені, вдягнені в Христа, що всі ми 
дітьми Божими, в особливіший спосіб ми члени Апостольства Молитви 
повинні цю правду брати серійозно і стояти в перших рядах тих, що 
визнають Христа, що є його учнями та хочуть стати помічниками, 
апостолами Христа у світі.

Члени Апостольства Молитви не лише повинні бути свідомі, що 
через хрищення вони стали Божими дітьми, але повинні стати світлом 
для світу й сіллю землі прикладом свого життя, своїми молитвами й 
жертвами, злученими з Євхаристійним Христом.

О.Т.З
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Fratelli Tutti -  Fraternidade e Amizade Social

Já iniciamos mais um ano! Como o 
tempo passa rápido, não é mesmo. E 
com a velocidade com a qual a nossa 
vida passa, de um ano para o outro, 
ainda encontramos tantos obstáculos 
que nos distraem tirando o nosso foco, 
assim como a pandemia, que atingiu a 
população global. Já nos acostumamos 
com a ideia da pandemia, mas nunca 
poderemos nos acostumar com a dor, 
com o sofrimento e com a morte que 
ela gerou, nos fechando em nós 
mesmos, e nos isolando de atitudes 
fraternas e caridosas. Nós somos 
convidados a olhar além destas realida
des que geram sofrimento e separação, 
pois ser um jovem cristão é muito mais 
que pensar na própria dor e nas perdas que sofremos. É enxergar o horizon
te largo da vida, cheio de possibilidades e, principalmente, ver o outro e ir 
ao seu encontro. Viver o cristianismo é viver o amor, sem fronteiras, sem 
isolamento.

São Francisco de Assis, ensinava seus irmãos e irmãs a viver uma vida 
com sabor de Evangelho. Dentre os seus conselhos, podemos destacar o 
convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. 
Com poucas e simples palavras, ele explicou e ensinou o essencial duma 
fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as 
pessoas independentemente da sua proximidade física.

Assim começa a Carta Encíclica Fratelli Tutti, documento do Papa 
Francisco que foi lançado no dia 3 de outubro, vésperas do dia de São Fran
cisco e foi assinada em Assis, sob o túmulo do santo. Esta carta do Papa 
reflete sobre a Fraternidade e a Amizade Social e tem como pano de fundo 
as “admoestações” que São Francisco de Assis dirigia aos seus irmãos de 
comunidade, de forma a incentivar a vivência dos valores do Evangelho. A

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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carta é destinada a todas as pessoas, como uma forma de reflexão sobre a 
abertura ao diálogo, um convite a extrapolarmos os muros das religiões, das 
fronteiras dos países, de disputas políticas, desigualdades sociais e tantas 
outras que nos dividem, que nos isolam, nos afastando uns dos outros, e 
estarmos unidos em prol de todos, pois, todos somos irmãos e irmãs em 
Cristo Jesus, e Deus nos convida à unidade.

A Carta Encíclica do Papa Francisco, apresenta a dura realidade de 
exclusões e dramas sociais, mas acima de tudo fala da promoção do diálogo 
e a cultura do encontro. Deus “criou todos os seres humanos iguais nos 
direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como 
irmãos.” Seu primeiro capítulo tem como título “As Sombras de um Mundo 
Fechado,” onde o Santo Padre denuncia algumas tendências que desfavore
cem a fraternidade universal e uma convivência saudável entre todos: a 
injustiça, o egoísmo e a falta de interesse pelo bem comum; a prevalência 
de uma lógica de mercado baseada no lucro e na cultura do descarte; o 
desemprego, o racismo, a pobreza; a desigualdade de direitos e as suas 
aberrações, como a escravatura, o tráfico de pessoas, as mulheres subjuga
das e depois forçadas a abortar, o tráfico de órgãos, etc.

Dentre os assuntos tratados neste primeiro capítulo, convidamos vocês, 
jovens, a refletirem sobre “A Ilusão da Comunicação,” gerada pela facilida
de que nos oferece a comunicação digital. A tecnologia fez com que desa
parecessem as distâncias entre as pessoas nos dando acesso a qualquer um, 
em qualquer lugar do mundo, em questão de segundos. As possibilidades 
de encontro e diálogo aumentaram, bem como a facilidade do isolamento. 
O Papa Francisco fala sobre o risco que os meios de comunicação digital 
nos apresentam de isolamento e perda de contato com a realidade concreta, 
bem como as relações interpessoais autênticas: “Fazem falta gestos físicos, 
expressões do rosto, silêncios, linguagem corpórea, e até o perfume, o 
tremor das mãos, o rubor, a transpiração.” Ele adverte que “a conexão digi
tal não é suficiente para construir pontes, não é capaz de unir a humanida
de.”

No dia 02 de fevereiro, celebramos um dia santo: Стрітення -  Encon
tro de Nosso Senhor. Convidamos todos vocês, queridos jovens, a valoriza
rem este aspecto da nossa humanidade, o encontro diário com Deus, e com 
as pessoas. O encontro, a capacidade de sentar-se com alguém para escutar,

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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para acolher o outro, para prestar-lhe atenção, é característica fundamental 
de quem somos; é parte essencial de nossa humanidade. Infelizmente, esta
mos permitindo que a correría e a velocidade com que as coisas acontecem 
no mundo moderno de hoje, nos impeçam de parar para escutar os outros.

O Papa nos aconselha que “não podemos perder a capacidade de 
escuta. São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos 
pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza. E transfor
mou tudo isso em um estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco 
cresça em muitos corações.”

Jovem, seja sinal de esperança! Seja capaz de acolher o diferente, de 
dialogar, de escutar, e não se fechar em bolhas, em grupinhos, assumindo 
posições excludentes.

Existem muitas sombras e elas fazem parte do mundo em que os jovens 
estão inseridos. Neste contexto, o diálogo é sempre um exercício necessá
rio. A pluralidade e as polarizações crescem diariamente. Mas a juventude 
é capaz de fazer a diferença e promover mudanças, cada um a partir de si 
mesmo, em direção à escuta do outro, ao respeito e acolhida. Para isso, 
precisa estar atenta e firmar sua própria identidade, como insiste o Papa 
Francisco, mas sem se fechar em mundos paralelos, ilhas de razão e certe
zas únicas. É preciso reconhecer a beleza do diferente, inclusive das dife
renças dentro mesmo da Igreja, crescer na paciência para esperar o tempo 
do outro e a perspicácia de partir sempre do que nos une e não das contro
vérsias. Isso é um desafio para as novas gerações hiper-conectadas, mas é 
possível! E vocês, jovens, são sempre capazes de mudança quando abertos 
à experiência do amor e encontro com Deus, que os envolve e faz reconhe
cer a dignidade de cada pessoa e ver o outro como irmão e irmã, acolhendo 
e respeitando.

Texto Bíblico: Lucas 2,23-35

Compromisso para este mês: 1) Nos esforçarmos para ter mais 
encontros com Deus e encontros mais profundos de oração, diálogo e 
escuta da Sua Palavra. 2) Estar mais atentos e disponíveis para ouvir as 
pessoas com quem nos encontrarmos.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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ME J - Movimento Eucarístico Jovem
Educação é ato de esperança no ser Humano

Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, 
ensina com amor” (Pr 31,26).0 Papa Francisco nos traz para reflexão as 
etapas do método que estão apresentadas no texto base da CF 2022 a partir 
das pedagogias do Papa Francisco: escutar, discernir e agir:

“O ato de escutar é fundamental. Escutar é mais que ouvir. Escutar está 
na linha da comunicação, ouvir na linha da informação. Escutar supõe 
proximidade, sem a qual não é possível um verdadeiro encontro. A escuta 
permite encontrar o gesto e a palavra oportuna que desinstala da sempre e 
mais tranquila condição de espectador”.

O exercício da escuta conduz à necessária da tomada de posição da 
parte de quem escutou. Padre Patriky reforça que entre a escuta e a ação, 
urge a prática do discernimento. E ele deve ser realizado à luz dos critérios 
da fé e da tradição.

De acordo com o sacerdote, o discernimento se pratica com outra 
escuta, dessa vez, da Palavra de Deus. Este é um passo fundamental para 
julgar evangelicamente os desafios do tempo presente. Ele também serve 
para apontar as proposições e inspirações para a transformação deste cená
rio, da Educação dos adolescentes e jovens.

A terceira e última pergunta foi sobre uma “comunidade educadora”:
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ME J - Movimento Eucarístico Jovem
como pode se abrir à escuta e ao diálogo com todos os educadores envolvi
dos com as crianças. A resposta de Francisco foi pontual: educação baseada 
no tripé pensar-fazer-sentir (mente, mãos, coração).

O Papa considera importante que os educadores saibam discernir o 
talento dos alunos para direcioná-los no caminho. “Entre os nossos estu
dantes há alguns que são levados para o esporte, não tanto para as ciências 
e outros se saem melhor na arte que na matemática e outros na filosofia 
mais que no esporte. Um bom mestre, educador ou treinador sabe estimular 
as boas qualidades de seus alunos e não negligenciar outras; procurando 
sempre a complementaridade. Ninguém pode ser bom em tudo e devemos 
dizer isso aos nossos alunos: sejam complementares”.

Para melhor trabalhar com os mejistas este Tema: Educação que a 
Campanha da Fraternidade nos sugere vem ao nosso encontro o texto Bíbli
co: “Parábola dos Talentos;” -  Mateus: 25,14-30.

Perguntas para fixação:
1. O que era o talento na antiguidade?
2. Qual é o significado simbólico do talento na parábola?
3. Quem representa o senhor na parábola?
4. Quem representa os servos na parábola?
5. Por que uns receberam mais talentos do que os outros?
7. Por que Jesus diz que se dará mais aos que já  têm?
8. O que acontecerá com aquele que não utilizou bem os seus talentos?
9. Explicar que os talentos naquela época eram dinheiro, mas para nós 

são”dons”, (presentes) que só Deus pode nos dar. O que fazer com os 
presentes que recebemos de Deus? Enterrá-los ou cultiva-los? Abrir para 
discussão, avaliando se entenderam o sentido da parábola.

10. Distribuir vários círculos como se fossem moedas, e pedir que 
escrevam neles dons de Deus.

11. Depois, incentive a troca entre eles, oferecendo uns aos outros os 
talentos que receberam.

Oração Final: No final do encontro faça uma oração de agradecimento 
pelos dons que recebemos de Deus.
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Покровитель на місяць лютий
Святитель Мелетій, архієпископ Антіохійський

12 лютого

Святий Мелетій народився в місті Мелітині у 
Вірменії. Був спочатку єпископом Севастійським 
у Вірменії (ок. 357), а згодом був викликаний 
імператором Констанцієм до Антіохії для 
захисту від аріанської єресі і отримав 
Антіохійську катедру.

Святий Мелетій вельми ревно боровся проти 
аріанських заблуджень, і через підступи єретиків 
тричі був вигнаний з катедри, оскільки аріани 
були в оточенні Констанція і схиляли його на 
свою сторону. Антіохійський Святитель 
відрізнявся незвичайною лагідністю, невпинно 
прищеплював своїй пастві чесноти і благу вдачу, 
вважаючи, що на подібній ниві легше зійде 
насіння дійсного віровчення.

Святий Мелетій висвятив в диякони майбутнього святителя Василія 
Великого. Тим же святителем Мелетієм був хрещений і зростав при нім і 
інший найбільший світильник Православ’я -  святий Іван Золотоустий, який 
згодом написав своєму архіпастиреві похвальне слово.

Після Констанція престол зайняв Юліан Відступник, і святий був знову 
вигнаний; йому довелося ховатися в таємних притулках. Повернений 
імператором Іовіаном в 363 році, святий Мелетій написав Богословський 
трактат “Виклад віри”, який сприяв наверненню до Православ’я багатьох 
аріан.

У 381 році, за імператора Феодосія Великого (379 -  395), відбувся II 
Вселенський Собор. У 380 році святитель відправився на II Вселенський 
Собор до Константинополя і головував на ньому. Перед початком Собору 
святий Мелетій підняв руку і показав три пальці, потім з’єднав два пальці, а 
один пригнув і, благословивши народ, проголосив: “Три Іпостасі розуміємо, 
про Єдину ж Особу розмовляємо”, при цьому Святителя осяяв вогонь, немов 
блискавка. Під час цього Собору святитель Мелетій відійшов до Господа. 
Святий Григорій Нісійський пошанував пам’ять спочилого похвальним 
словом.

Зберіглася бесіда святого Мелетія про єдиносутність Сина Божого з 
Богом Отцем і його лист до імператора Іовіана про сповідання Святої 
Тройці. Мощі святого Мелетія були перенесені з Константинополя до 
Антіохії.
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Santo do mês de fevereiro
São Melécio, Arcebispo de Antioquia

12 de fevereiro

São Melécio nasceu em Melitene, no ano 310, aproximadamente. Pertencia a 
uma das mais distintas famílias da Armênia Menor. Distinguia-se por sua inteli
gência e piedade. No ano 357 foi ordenado bispo de Sebaste, onde encontrou 
violenta oposição ao cristianismo e decidiu retirar-se para o deserto e, mais tarde, 
para Síria. Em 331, a Igreja de Antioquia estava sob o domínio dos arianos, já que 
vários bispos fomentavam essa heresia. Eudóxio, ariano, foi expulso por um grupo 
que professava a mesma heresia, em uma revolta contra as autoridades. Os 
arianos, diante deste fato, junto com alguns cristãos ortodoxos, elegeram Melécio 
à sede de Antioquia no ano 361. O imperador confirmou a eleição, ainda que 
outros ortodoxos se negassem a reconhecê-lo, dizendo que era uma escolha ilegal, 
uma vez que alguns arianos haviam participado da eleição. Os arianos esperavam 
que Melécio se declarasse em favor da heresia, o que não se confirmou. Certa vez, 
o imperador Constâncio, vindo de Antioquia, pediu a vários prelados que explicas
sem um texto do Livro dos Provérbios. Dois bispos explicaram num sentido heré
tico e Melécio deu uma explicação no sentido ortodoxo. A explicação de Melécio 
enfureceu os arianos e, por causa disso Eudóxio, em Constantinopla, influenciou 
o imperador para que desterrasse Melécio para a Armênia Menor.

Substituindo a sé vacante, os arianos elegeram seu bispo que anteriormente 
havia sido expulso da Igreja por Santo Alexandre, arcebispo de Alexandria. O 
cisma ariano tomou conta da Antioquia.

Em 381, reuniu-se em Constantinopla o Segundo Concilio Ecumênico, presi
dido por São Melécio. Durante a realização do Concilio, o bispo faleceu após 
suportar com paciência muitos sofrimentos. A notícia de sua morte foi recebida 
com grande dor pelos padres conciliares e pelo imperador Teodósio que lhe havia 
dado boas-vindas à cidade, como demonstração de grande afeto. Sendo sempre 
muito humilde, Melécio conquistou a todos que o conheciam. São João Crisósto
mo afirmava que seu nome era tão venerado, que muitos habitantes da Antioquia 
escolhiam aquele nome para os filhos; gravavam suas imagens em selos e em 
vasilhas e esculpiam em suas casas. Todos os Padres do Concilio e os fiéis da 
cidade assistiram ao seu funeral em Constantinopla. Um dos prelados mais 
eminentes, São Gregório de Nissa pronunciou a oração fúnebre que fazia referên
cia ao doce e tranquilo olhar, ao radiante sorriso e às bondosas mãos que acompa
nhavam sua aprazível voz. Terminou a oração dizendo: «Agora que vês a Deus 
face a face, roga a Ele por nós e pelo seu povo».

Cinco anos depois, São João Crisóstomo, a quem São Melécio tinha ordenado 
diácono, compilou e pronunciou um panegírico no dia 12 de fevereiro, dia de sua 
morte e de sua trasladação para Antioquia.
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A APRESENTAÇÃO DO MENINO JESUS NO TEMPLO
LUCAS 2, 22 - 40

No quadragésimo dia após o nascimento de Jesus, obedientes à Lei de 
Moisés, Maria e José levaram-no a Jerusalém, para a apresentação ao 
Senhor e fizeram a oferta simbólica de duas rolinhas.

Ora, um homem chamado Simeão, justo e piedoso, encontrava-se 
naquela hora. Quando os pais levaram o Menino Jesus ao Templo, Simeão 
o tomou nos braços e, agradecido, louvou a Deus com estas palavras: 
“Agora, Senhor Soberano, tu podes, segundo a tua palavra, deixar partir em 
paz este teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação, que 
preparaste em favor de todos os povos: uma luz para iluminar as nações e 
uma glória para o teu povo Israel”. José e Maria estavam admirados com 
tudo o que foi dito a respeito do menino. Simeão os abençoou e disse à 
Maria, sua mãe: “Eis que este menino está destinado à ruína e ao reergui- 
mento de muitos em Israel. Ele deve ser um alvo de contradição. E quanto 
a ti mesma, uma espada há que traspassar-lhe a tua alma. Assim é que 
aparecerão em plena luz os pensamentos ocultos no coração de muitos”. 
Havia também uma profetiza viúva chamada Ana. Ela chegou naquele 
mesmo momento e começou, agradecida, a louvar a Deus. E falava do 
menino a todos os que esperavam a redenção de Israel.

Pouco sabemos sobre a Sagrada família, apenas os evangelistas dedica
ram a ela algumas informações, e limitaram-se ao mínimo necessário à 
informação da posteridade a respeito dos extraordinários acontecimentos, 
que ocorreram em Israel na virada das eras, os acontecimentos a partir dos 
quais começou a ser contado um novo tempo.

Sabemos mais sobre Jesus, um pouco sobre Maria, e menos ainda sobre 
José, mas, no conjunto, foi registrado o necessário para entendermos
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porque o menino, que em certo dia foi apresentado no Templo de Jerusa
lém, se tomou o marco divisor das eras, formando uma Igreja que o segue 
fielmente século após século.

Uma das peculiaridades que conhecemos sobre Maria e José reside na 
sua religiosidade, a qual os fez levar o menino ao Templo para cumprir uma 
exigência da lei judaica. Podemos também perceber que, fazendo isso, não 
se limitaram a um ato formal e costumeiro, como tantas vezes ocorre com 
os seguidores de alguma religião, que, por exemplo, fazem um filho ser 
batizado porque é hábito de muita gente, mas depois se descuidam da 
educação religiosa desse filho.

Com a Sagrada Família não era assim, pois outra informação que os 
evangelistas nos transmitiram foi de que o casal acorria anualmente ao 
Templo e levava consigo o mesmo menino. Sabemos, também, que o filho 
de Maria e José seguia a religião que se praticava. Sabemos também que, 
quando ele tinha apenas doze anos foi ao templo segundo a lei e achavam 
que se perdeu, mas não se perdeu, foi conversar e discutir com os doutores 
da Lei.

Portanto, o fato que a liturgia hoje nos relembra, não se resume a ele em 
si, nem às intervenções de Simeão e Ana, mesmo quando tomamos conhe
cimento de como suas afirmações foram extraordinárias. De fato, em batis
mos é comum ouvirmos pessoas augurando o melhor para a criança, mas as 
palavras de Simeão e Ana foram proféticas, mostrando que estavam ilumi
nados por Deus.

Devemos tirar do fato relatado por São Lucas, a ele certamente trans
mitido por Maria, o aspecto mais profundo do papel dos pais na educação 
religiosa dos seus filhos, uma obrigação paterna e materna que não pode ser 
deixada aos cuidados de apenas um deles, mas deve ser dividida e realizada 
em comum, e jamais relegada a segundo plano, posta abaixo de outros 
deveres também importantes, como o provimento da educação familiar e 
social, da saúde, do bem-estar, etc.

José e Maria nos deixaram o exemplo do cumprimento do maior dever 
dos pais, que é o ensino e a prática da religião, porque é uma obrigação 
devida não somente aos filhos, pois também a sociedade é beneficiária da 
boa conduta dos seus membros, e, acima de tudo, um dever perante Deus.

Seria interessante se fossem anotados fatos da vida diária de Jesus em 
Nazaré, convivência com vizinhos, visitas, etc., mas os evangelistas se 
ocupam apenas em anotar esses fatos que se referem ao comportamento 
religioso da Sagrada família.
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Посмертні Згадки
' W '

f  Nicolau Romanichen

Esposo, pai, sogro e avô... a dor é profunda... vai 
além do coração e chega na nossa alma... parte de nós 
foi junto..., porém agradecemos a Deus primeiramente 
por ter tido um pai carinhoso, compreensivo, caridoso e 
amável. Revelou-nos o amor do Pai Celeste... logo, 
agradecemos por ter vivido todo esse tempo nos dando 
a oportunidade de aproveitarmos os melhores momen
tos de nossas vidas ao seu lado, na alegria e nos momen
tos difíceis... sempre observado seus ensinamentos... Quantas vezes em 
silêncio. Isso foi a prova de seu amor por nós... podemos continuar vivendo 
no espiritual... sentindo a sua presença nos momentos que a saudade, o 
vazio, o mistério se fizerem presentes em nossas vidas e em nossos cora
ções... Você pode estar invisível..., mas pode até estar mais presente ainda... 
pois o amor nunca morrerá... temos certeza que Deus provê, Deus proverá.

Ісус сказав: Я  є воскресіння і життя. Хто вірує в Мене, хоч і помре, 
житиме;

Іван 11:25
Пан Микола Романішин був сином Василія та Марії Мотеки 

Романішин. Народився дня 09 Бересння 1947 року. Мав сішть братів, 
усі померші і чотири сестрі, живе лише одна. Микола був 
наймолодшим у домі. Перше Святе Пречастя прийняв дня 26 жовтня 
1954 року. Залишився сиротою коли був підлітком, йому було 16 років 
як його мама померла. Одружений з пані Лусія Мазур Романішин. У 
нього залишилося четверо дітей: Теофіль, Режіане, Василь та Сезар. 
Він віддав свою одиноку дочку, сестру Режіане, щоб служити Богу в 
Згромадженні Сестер Служебниць Непорочної Марії. На життєвому 
шляху Бог досконало керував його дорогою, дав йому благодать та 
ласку радіти приходом на світ свого першого онука, Ніколас Андрий 
Романішин, якого він дуже любив.
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Посмертні Згадки
,W r

Микола був хліборобом і його віра і духовність були великою і 
сильною, він ніколи не починав своєї праці без молитви просив Божої 
захисти, а коли залишав службу, дякував Богу за товариство. Перед і 
після їжі він молився, довіряв і відчував упевненість у Бога. Він 
належав до Апостольства молитви, коли міг, брав участь у Святі 
Літургії, ніколи не скаржився на труднощі, казав, що все вийде на 
добро.

Він був дуже щасливий, любив прості речі та українські звичаї, 
завжди заохочував читати та займатися різними справами.

Його здоров'я було нестабільним, лікування він потребував рідко. 
У 2020 році він помітив деякі зміни і незабаром звернувся за 
лікуванням, тому виявили рак в стравоході. Лікування було 
напруженим, жодного разу ні на що не скаржився, все прийняв і віддав 
себе в руки Бога, подякувавши, що у нього не було болю, а була велика 
слабкість. Він був Богом благословений, багато відвідували його рідні, 
друзі та сусіди як також Єпископ Єпарх Мером Мазур, ЧСВВ, 
священики і посвячені особи, для яких мав велику пошану і повагу.

Помер 29 січня 2021 року під час пандемії. Він отримав багато 
молитов, було багато людей і Бог пролив свої постійні благословення 
великою кількістю дощу, але під час його поховання світило ясне 
сонце, напевно небо раділо його приходом.

Родина складає щиру подяку та просить благословення для 
Єпарха Владики Мерона Мазур, ЧСВВ, отцеви Андрієві Пістун, 
ЧСВВ, що завжди духовно доглядали покійного, присутнім 
священикам, особливу прихильність до сестер Святого Йосифа з 
Едуардо Шавес за їхню підтримку та присутність. Наші молитви і 
вдячність Спільноті Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії з 
Прудентополіс як також усім сестрам і друзям за молитви та проводи, 
наша щира вдячність.

Вічна Йому пам ять!
С. Режіане Романішин, СНДМ



Посмертні Згадкиw
t  Júlia Sagan Basniak

*28/09/1944 +08/11/2021
Natural de Tijuco Preto Prudentópolis Paraná, 

viúva do falecido Marciliano Basniak com quem tinha 
três filhos: Samoel, Isabel e Salete Basniak e depois 
viúva do também falecido Antenor Pereira Lopes com o 
qual teve quatro filhas: Simone, Silvana, Solange e 
Suzana Pereira Lopes. Dedicou sua vida em prol da 
educação e crescimento da comunidade de Linha 
Taboão e Bananal. Deixa enlutados os sete filhos, nove 
netos, enteados, nora, genros, irmãos, sobrinhos e muitos amigos.

Tem uma hora que temos que aceitar os desígnios de Deus e seguir em 
frente. Ela se foi, mas deixou seu legado, foi uma mãe batalhadora para 
sustentar e educar seus filhos com retidão e amor. Tendo como profissão 
professora por 31 anos, não somente ensinou, mas deu seu exemplo para 
muitos alunos. Por 30 anos foi coordenadora do grupo do Apostolado da 
Oração na Linha Bananal com seu exemplo de fé e dedicação. Não estare
mos mais lado a lado neste mundo, mas com certeza um dia nos reencontre
mos.

Vamos viver com saudades, sentiremos a falta dela todos os dias. Será 
sempre uma pessoa muito especial e por maior que seja a dor, o vazio e o 
luto, vamos recordar com gratidão seu nome, seus gestos de amor, o cheiri
nho do pão fresco, aquele ovo frito que só ela sabia fazer e aquele macarrão 
com sabor de casa de Baba.

Mas mesmo não estando mais entre nós, ela estará etemamente em 
nossos corações, através de todas as lembranças que construímos ao seu 
lado, e desta saudade que para sempre sentiremos.

Temos muito orgulho dela, que deixa o exemplo de vida, de força, 
determinação e coragem e assim estará sempre presente em nossas vidas, o 
seu amor irá nos fortalecer e nos guiar para sempre. Agradecemos por ter
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dedicado sua vida para o crescimento e desenvolvimento de tantas pessoas. 
Agradecemos por ter sido sempre nosso pilar, nossa base e colo para todos 
os momentos. Nós aqui ficaremos em paz e buscando consolo em Deus e 
no amor que ela nos deixou.

Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. (João 
11, 25-26).

f  Rafael Hladkei

Neto de imigrantes ucranianos, e primogênito de 
sua família, Rafael Hladkei nasceu em Prudentópolis, 
no dia 14/02/1923.

Durante a infância, tomou-se um dos pupilos da 
Irmã Rafaela, no Colégio Imaculada Virgem Maria, o 
que lhe rendeu boas notas e um gosto desde cedo pela 
leitura.

Ainda na meninice, percebeu-se envolvido por 
outro gosto peculiar: abelhas. Influenciado pelo avô materno, Policarpo 
Antoniuk, aprendeu noções básicas de apicultura - conhecimento trazido da 
terra natal. Ao chegar ao Brasil, não tardaram a iniciar este cultivo: "De 
uma colmeia, prosperaram 20 nos primeiros dois anos" - gabava-se o dido 
Karpó. Inspirado por este gosto, aos 14 anos, Rafael montou seu primeiro 
apiário.

Na juventude conheceu Tecla Katcharouski no coral da igreja São 
Joasafat e imediatamente se apaixonou. O casamento, entretanto, só ocorreu 
após o cumprimento do serviço militar em Guarapuava, de 1943 a 1945. O 
mundo estava em guerra, o que atrasou ainda mais o processo de liberação.
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Rafael е Tecla casaram-se е iniciaram a vida a dois no interior do muni
cípio, em Papanduva de Cima. Não tardaram a chegar os filhos: Teodosio, 
Methódio, Policarpo, Leo, Marina, Voldomiro, Emilio, Maria Madalena, 
Bemadete, Iaroslau, Pedro, Paulo, José, Josafat e Verônica. Com muita 
dificuldade, criaram treze e perderam dois para as doenças da infância.

Por muitos anos a agricultura e apicultura foram a base da renda fami
liar e, bastante interessado pelo assunto, Rafael descobriu novos métodos, 
principalmente através da Revista "Chácaras e Quintais", que acompanha
va com entusiasmo. Foi um dos pioneiros a plantar soja e utilizar calcário 
em solo prudentopolitano.

O início da lavoura foi árduo, com necessidade de tração animal e mão 
de obra de toda família. Apenas em 1975 pôde comprar o primeiro trator. 
Ainda assim, em 1981, Rafael destacou-se como produtor modelo e foi 
condecorado em Brasília pelo Presidente João Figueiredo com medalha e 
troféu de ouro.

Também na apicultura foi motivado por inovações. Numa época em 
que só se cultivavam abelhas pretas, importou abelhas italianas amarelas e 
deu início a esta produção.

Católico exemplar e devoto de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de 
Jesus, Rafael também se fez presente na comunidade paroquial, sendo três 
vezes presidente da Congregação Mariana e, por muitos anos, presidente do 
Apostolado da Oração em Papanduva de Baixo. Apesar da distância e das 
adversidades climáticas, mantinha-se assíduo a todos os encontros e reuniões.

Os filhos do casal buscaram a vida em cidades maiores e até mesmo 
em outros países, formando suas famílias. Rafael e Tecla tomaram-se avós, 
bisavós e, ao longo das décadas, também tataravós.

Rafael perdeu sua esposa no outono de 2009 e, a partir dali, com menos 
disposição, é verdade, seguiu a vida lendo bastante e rezando todos os dias.

Em 23/11/2020, aos 97 anos, Deus também levou a sua alma, depois de 
uma vida plena e dedicada ao serviço. Restou a nós o anseio de que descan
se em paz e a etema saudade.
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f  Jurandyr Júlio Salache

Jurandyr nasceu no dia 25/03/42 na localidade de Marcondes, Pruden- 
tópolis -  PR. Casou-se com Anna Voidelo Salache, teve 5 filhos e 6 netos.

Jurandyr foi um grande homem que viveu fazendo o bem e, nos deixou 
um ótimo exemplo a ser seguido, sempre de bem com a vida e com todos.

Participava da igreja de Marcondes, quando podia colaborava com a 
igreja e com a comunidade, sempre incentivando os filhos a participarem.

No ano de 2006, foi diagnosticado com câncer no esôfago, fez o trata
mento no Hospital São Vicente na cidade de Curitiba e, superou a doença 
com sucesso. Em 2012 foi diagnosticado com outro câncer, este já  em 
estado de metástase que afetou a boca, garganta e o pescoço, mais uma vez 
venceu a doença. No dia 27/10/20, não passou bem e foi internado no 
hospital de Prudentópolis e foi diagnosticado com A.V.E. sendo transferido 
para a cidade de Guarapuava no dia 30/10 onde permaneceu na UTI. Veio 
a falecer no dia 24/11/2020.

Jurandyr, um homem de muita fé e coragem, um exemplo de homem, 
sempre enfrentou suas dificuldades sem reclamar de suas dores.

Você partiu para junto de Deus, deixando um vazio que jamais será 
preenchido.

Eternas saudades de sua esposa e filhos.



VOCAÇÃO E PROFISSÃO

Caro leitor, hoje vamos tratar de um assunto muito importante: a VOCA
ÇÃO e a PROFISSÃO. Escolhemos este tema, porque todos somos vocacio
nados por Deus e todos podemos exercer alguma profissão. Nossa vida é, antes 
de tudo, uma vocação, pois ela é o grande dom de Deus que recebemos. Deus 
nos chamou à vida, nos fez participantes da Sua vida, do Seu amor, pois Ele 
nos criou à imagem e semelhança Sua.

É uma grande oportunidade que temos para refletir sobre esta realidade de 
iniciativa divina e de compromisso humano.

A vocação de cada de um nós possui três dimensões, as quais podem ser 
assim distinguidas:

- Vocação à vida - é a nossa vocação humana, o dom da vida que recebe
mos de Deus. Todos somos chamados a realizar-se como pessoas humanas. 
Este é o primeiro direito que recebemos juntamente com a nossa vida.

- Vocação cristã - é a vocação que recebemos no nosso batismo, a voca
ção à santidade, ou seja, somos chamados a viver a nossa vida segundo os ensi
namentos de Jesus Cristo. Somos chamados a viver o nosso batismo como um 
chamado de Deus à santidade, a realizar-se como pessoa humana segundo o 
plano de Deus, segundo o objetivo que Deus teve ao nos criar: ser imagem e 
semelhança divina. Somos criados para ser parecidos com Deus e assim nos 
tomamos quando assumimos o nosso batismo. A vocação cristã, nós a vivemos 
como membros ativos da comunidade e como testemunhas do Reino de Deus, 
assumindo e desenvolvendo o nosso papel, a missão que Jesus Cristo nos 
confia. A vida cristã realiza-se através de uma vocação específica.

- Vocação específica - é o chamado especial que a pessoa sente dentro de 
si para aquilo que Deus quer que ela seja e faça dentro da Igreja - comunidade 
dos filhos de Deus. Podemos dizer, é o modo de vida através do qual a pessoa 
realiza a sua existência humano-cristã dentro da comunidade eclesial e serve o 
Reino de Deus. Importa que cada pessoa descubra a sua vocação específica, 
que lhe permita dar a sua contribuição concreta na construção do Reino de 
Deus. Vocação específica é uma iniciativa divina que se constitui num modo 
de viver a vida cristã. É um caminho por onde percorre a vida cristã. Podemos 
apontar as seguintes vocações específicas:

A vida leiga - são os casados e solteiros, consagrados ou não, que vivem 
o batismo e exercem os seus ministérios na comunidade eclesial. É a vocação 
vivida por todos os cristãos.

O Ministério Ordenado - É a vocação dos diáconos, padres e bispos.
A Vida Consagrada - São os irmãos e irmãs que se consagram a Deus 

para o seguimento radical de Jesus Cristo, através da profissão e vivência dos
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conselhos evangélicos (pobreza, castidade e obediência). Também os mem
bros de Institutos seculares, eremitas, virgens consagradas, padres que perten
cem a Ordens Monásticas, Congregações ou Institutos Seculares.

A Vida Missionária - Para leigos, sacerdotes ou pessoas consagradas.
Todas as vocações específicas são importantes, pois são caminhos aponta

dos por Deus para realizarmos aquela vocação que todos nós somos chamados 
indistintamente por Deus: a VOCAÇÃO UNIVERSAL À SANTIDADE. 
Todos somos chamados por Deus para sermos santos. E a santidade se realiza 
concretamente através de um caminho de vida, uma vocação específica. Mas, 
não podemos esquecer que este caminho, a vocação específica de cada um, é 
apontado por Deus, pois toda vocação é uma iniciativa divina. Assim sendo, 
para acertar o caminho que Deus nos indica e perseverar nele, são necessários: 
a oração, o estar atento à Palavra de Deus, a sensibilidade para ver as necessi
dades dos irmãos, a vontade de agir, a ajuda de alguém que oriente, o espírito 
de luta e heroísmo. Somente assim a pessoa poderá ouvir Deus que chama e 
que envia.

A vocação é um dom divino que se toma compromisso da pessoa a partir 
do momento em que ela a descobre, aceita, assume e se compromete.

Mas, qual é a diferença entre vocação e profissão? Vejamos então no que 
a vocação se diferencia da profissão:

PROFISSÃO - A profissão é uma aptidão ou escolha pessoal para exercer 
um trabalho. Sua preocupação principal é ter o sustento na vida. Ela pode ser 
trocada quando a pessoa quiser. É exercida somente 8 horas por dia. Tem 
remuneração. Tem aposentadoria. Quando a profissão não é exercida falta o 
necessário para viver. A profissão está ligada ao fazer. As profissões são 
muitas.

VOCAÇÃO - A vocação é um chamado de Deus, para uma missão, que 
se origina na pessoa como uma reação-aspiração do ser. A preocupação exclu
siva é o ser, o amor e o serviço. A vocação é para sempre, não se troca. Ela é 
vivida 24 horas por dia. Não tem remuneração nem salário. Não tem aposenta
doria. Quando a vocação não é vivida falta a felicidade. Na vocação a pessoa 
vive. A vocação é uma em várias dimensões: humana-cristã-específica, como 
vimos acima. (Para aprofundar este tema, cf. GUINZONI, M., Todos somos 
chamados, Vozes, Curitiba, 1997, p. 11; Cf. também: maratona Vocacional, n.l 
da PV da Arquidiocese de Florianópolis).

Pe. Royk.
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