UM ANO COM JANSKI…

... A ETERNIDADE COM
DEUS

“Se você quer chegar a
Deus, sem Deus não chegará
a Ele”.

***
Um convite de um leigo, fundador
de uma congregação religiosa, filho
de sua época (1807-1840) e
homem do nosso tempo.
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CONSELHOS PARA
BEM VIVER E
GANHAR A VIDA
ETERNA
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PREFÁCIO
DEODATO JANSKI nasceu na
Polônia em 26 de março de 1807 e
morreu em Roma em 02 de julho de
1840.
Jovem inteligente, era professor
de Matemática e Línguas. Estudou Direito
e Economia Política na Universidade de
Varsóvia.
De família católica tradicional, na
universidade logo se envolveu com os
materialistas e perdeu a fé.
Em 1828, por compaixão, casouse com Alexandra, uma amiga de infância
que havia sido desonrada por um jovem
aventureiro. Um dia após seu casamento
saiu para Paris (24.10.1828) e, por
motivos alheios a sua vontade, nunca
mais viu sua esposa.
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A finalidade da viagem era fazer
estudo e doutorado na França, Inglaterra
e Alemanha dos seus conhecimentos
profissionais e depois ensinar na recémaberta Politécnica de Varsóvia.
Em Paris, logo se envolveu com
os ideais dos adeptos de socialismo
utópico de Saint-Simom. Mas, com a
divisão no saint-simonismo Janski se
decepcionou e caiu no vazio e
desesepero. Quando soube ainda da
derrota da insurreição na Polônia (183031) e das perseguições e represálias
contra o povo polonês, sentiu-se obrigado
a dedicar sua vida aos imigrantes
poloneses na França. Esses e outros
fatos fizeram com que ele se lembrasse
de seus ideiais juvenis; trabalhar pela
felicidade da humanidade, especialmente
pela soberania da nação polonesa
dominada e perseguida pelos impérios
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vizinhos: Rússia, Prússia e Áustria.
Entretanto, desiludido pelas intermináveis
discussões sobre os caminhos para
alcançar tais objetivos, Janski chega à
conclusão,
inspirado
por
Adam
Mickiewicz, que só a religião católica
oferece os meios necessários para a
reconstrução da vida individual e
nacional.
No início de 1832, Deodato
Janski, depois de anos de dolorosos
conflitos em busca da felicidade e da
verdade, vai voltando à leitura religiosa e
oração, para, pela graça de Deus,
converter-se intelectualmente à fé
católica.
O regresso à Igreja estendeu-se
por dois anos. Sua confissão geral deuse em cinco etapas. Fez vários retiros na
Grande Trappa, junto aos Monges
Trapistas e mais tarde com os
Beneditinos, em Solesmes.
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O poeta Adam Mickiewicz foi um
dos grandes responsáveis pelo rertorno
de Janski ao Catolicismo.
Convertido, Janski sentia no seu
íntimo a necessidade de transmitir essa
felicidade do retorno a Deus aos irmãos.
Então, fundou uma Irmandade, onde
rezavam e discutiam sobre a situação dos
poloneses imigrantes em Paris.
Após algumas tentativas de viver
em comunidade, Janski percebeu que,
sem a participação de padres não
conseguiria o seu intento: fundar uma
comunidade, onde vivendo seus ideais,
baseados no exemplo de Cristo,
poderiam ressuscitar a si mesmo e assim
toda a sociedade. Em 17 de fevereiro de
1836, em Paris foi inaugurada a “Casa de
Janski”, berço da Congregação da
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Além de Janski faziam parte dela
Piotr (Pedro) Smenenko, Hieronim
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(Jerônimo) Kajsiewicz, Edward (Eduardo)
Dunski e Jozef Malinski.
Este fato havia despertado muito
interesse e variadas opiniões no meio dos
imigrantes poloneses como também das
autoridades eclesiásticas e civis
francesas. Janski seguia, porém, com o
seu projeto. Então dois dos primeiros
membros da nova comunidade foram
enviados a Roma para se preparar ao
sacerdócio: Pedro Semenenko e
Hieronim (Jerônimo) Kajsiewicz.
Janski, ao longo dos últimos
cinco anos de sua intensa vida, cheia de
enormes dificuldades e provações,
escreu “Dziennik” (Diário), muitas cartas e
outras anotações.
A compilação das suas reflexões;
projetos e planos, pensamentos e ideais,
pedidos e agradecimentos, encontramos
nos livros e livrinhos publicados aos
poucos
na
língua
portuguesa.
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São desses livrinhos que tiramos
“alguns” dos inúmeros pensamentos de
Janski para refletirmos durante 365 dias.
Creio que, a cada dia, estaremos
nos identificando, mais e mais, com os
ideais de Janski e assim, sentindo a
presença de Cristo Ressuscitado em
nossas
vidas
aqui
na
Terra,
conquistaremos a Vida Eterna.
Que os dons do Espírito Santo
iluminem todos e cada um que, pela
Graça de Deus, receba em suas mãos
esse pequeno, mas precioso livrinho de
pequenas orações brotadas do coração
de um “Convertido”.
O processo diocesano de
beatificação
já
está
concluído.
Atualmente algumas pessoas estão
dando seus depoimentos. Rezemos,
então, que ele seja reconhecido como
exemplo de vida cristã para os nossos
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dias, principalmente para a juventude.
Hoje como sempre estamos procurando
homens e mulheres dignos de serem
lembradas e seguidas.
Cada dia contém um pensamento de
Deodato Janski, uma reflexão sobre o
pensamento e uma evocação da
Ladainha de Cristo Ressuscitado.
Este trabalho foi organizado,
elaborado e editado pelos Apóstolos
do Ressuscitado (Ana Maria Vieira
Moraes e Cybele Rezende) orientados
e revisados pelo Pe. Julio Blazejewski
CR, em homenagem aos “200 Anos da
Congregação da Ressurreição de
Nosso Senhor Jesus Cristo”.
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JANEIRO

Principiamos este ano
com o coração e os
pensamentos voltados
para os
200 anos do Nascimento
de Bogdan (Deodato)
Janski
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1 º de janeiro
“Trabalhar seriamente, todos
os dias, para passá-los santamente”.

Peçamos a Deus, sabedoria e
forças, para começar o ano novo com
pensamentos e ações Santas.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno
Deus, tende piedade de nós.
12

2 de janeiro
“Falar o necessário para a
Glória de Deus e o bem do próximo”.

Não nos percamos em palavras
vãs que possam nos levar ao
comprometimento e posteriormente ao
arrependimento tardio, quando não mais
haverá tempo para “consertar” a situação.

Cristo Ressuscitado, que triunfaste pelo
sacrifício, tende piedade de nós...
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3 de janeiro

“É melhor falar menos do que
mais, sobre o que acontece conosco,
confiando em Deus e entregando tudo
a Ele”.

Sentimos necessidade de falar
sobre o que acontece conosco; assim
poderemos nos perder em nossas ações,
quando na verdade, nossos momentos
pertencem a Deus, a quem devemos
confiá-los.
Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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4 de janeiro
“A Confissão sincera torna-se
metade da melhora e o título pleno
para ser perdoado”

Chegar diante de um Ministro de
Deus no Sacramento da Penitência –
essa nossa atitude já é metade de nosso
arrependimento e início do perdão de
Deus.

Cristo Ressuscitado, fonte dos Santos
Sacramentos, tende piedade de nós.
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5 de janeiro
“Comece a viver em Paz com
Deus, em Verdade e consciência.
Chegarás logo à conclusão que só
nisso está a Felicidade”.

Quando estamos com Deus,
devemos nos conscientizar que só nele
repousa a Verdade e consequentemente
toda a Paz e a Felicidade que almejamos.

Cristo Ressuscitado, Fonte da
Verdadeira Paz, tende piedade de nós.
16

6 de janeiro
“Em qualquer situação, sejam a
virtude e o trabalho os princípios de
sua conduta”

As Virtudes Evangélicas devem
conduzir o nosso dia a dia.. Elas nos
levarão ao trabalho honesto e a Paz de
espírito.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós...
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7 de janeiro
“Em Deus, em Cristo, na Igreja
Católica está a Verdade”.

Quando Cristo disse: “Pedro, Tu
és pedra, e sobre esta pedra edificarei a
minha Igreja”... Aí estava nascendo a
nossa Igreja. Se em Cristo está a
Verdade, nossa Igreja é detentora da
Verdade. Acreditemos e vivamos essa
Verdade.

Cristo Ressuscitado, fundador
da nossa Santa Igreja, tende piedade de
nós.
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8 de janeiro
“Um bom católico obedece ao
Papa, também nos assuntos não
dogmáticos, mesmo que a ordem
pareça inoportuna”.

Se foi Cristo que fundou a Igreja
Católica, seu representente aqui na terra
carrega Suas prerrogativas e devemos
obedecê-lo, como se ele fosse um outro
Cristo .

Cristo Ressuscitado, que instituiste
Pedro como Supremo Pastor da Igreja,
tende piedade de nós...
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9 de janeiro
“Não guardar em seus
pensamentos e sentimentos o que seja
confuso, impuro, duvidoso e obscuro.”

Quando nossos pensamentos
estão embaralhados não conseguimos
realizar nada. Oremos para que esses
pensamentos e sentimentos se afastem
de nós, dando lugar aqueles que estão de
acordo com a Verdade.

Cristo Ressuscitado, que triunfaste pelo
sacrifício, tende piedade de nós.
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10 de janeiro
“A dedicação e o talento devem
orientar o mundo para que ele não se
torne um inferno ou uma cova de
bárbaros”

Deus deu a cada um algum
talento. Devemos com muita dedicação
multiplicar esse talento, fazendo dele um
objeto de concórdia nesse mundo de
tantas complicações.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e inocentes, tende
piedade de nós.
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11 de janeiro
“Quando o homem se afasta da
razão, cai facilmente de sentimento
para sentimento”

Que a razão seja nosso baluarte,
nessa vida, para que não nos
entreguemos só aos sentimentos que
nos dão prazer e nos levam à ações
erroneas.

Cristo Ressuscitado, vencedor do mal e
da morte, tende piedade de nós.
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12 de janeiro
“Antes de escrever, elevar o
pensamento e o coração a Deus,
pedindo humildade e simplicidade
para isso”.

O que escrevemos, retrata o que
estái em nosso coração. Então, devemos
entregar a Deus o nosso coração, para o
que dele brotar seja fruto do Amor de
Deus.

Cristo Ressuscitado, que nos amaste
até o fim, tende piedade de nós.
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13 de janeiro
“Como te atreves a assentar no
papel aquilo que ainda não
assentastes no coração e na vida?”

O que anotamos no nosso “diário”
de vida tem que ser compatível com o
que sentimos e vivemos, senão a
disparidade de pensamentos e ações nos
fará incompletos e infelizes.

Cristo Ressuscitado, que mandaste à
Sua Igreja e às nossas almas, o Espírito
Santo, tende piedade de nós.
24

14 de janeiro
“De cada hora, de cada minuto,
fazer um exame de consciência e
anotar para lembrar e aprender”.

Nossa consciência deve ser a
mestra que irá nos fazer aprender e
recordar o que aprendemos e realizamos
de bom. E, nossa consciência é a
morada de Deus.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós..
.
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15 de janeiro
“Por caminhos
Deus nos conduz ao fim”.

estranhos,

A nossa inteligência e a nossa
visão estão aquém dos desígnios de
Deus. Os caminhos que Ele apresenta
para nós são estranhos e nossa visão
não alcança o fim da caminhada. A Ele
cabe o nosso princípio, meio e fim.
Confiemos....

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade de Vida, tende piedade de nós..
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16 de janeiro
“Comece a rezar e depois,
repita a Oração. Deus suprirá o resto e
o animará e o iluminará com uma vida
nova”.
Geralmente nos distraímos ao
iniciar uma oração. Não podemos nos
desanimar. Repitamos a oração e Deus
imprimirá em nossas almas o sentido
exato do que estamos rezando e isso fará
de nós homens novos.

Cristo Ressuscitado, que exaltaste a Fé
dos que acreditam sem tê-Lo visto, tende
piedade de nós.
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17 de janeiro
“Preferiria jogar, com desprezo, os
frutos da instrução, do que perder, por
causa deles, as virtudes e os
costumes de nosso povo”

Em nossa Pátria, em nossa família, em
nossa Igreja é que aprendemos e
conservamos
nossas
virtudes
e
costumes. Não deixemos que a instrução
que recebemos, muitas vezes, falha e
fraca, ofusque o brilho dessa nossa jóia
preciosa.
Cristo Ressuscitado, Rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós.
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18 de janeiro
“Nós amamos, confiamos uns
nos outros, hoje e no futuro,
labutamos e trabalhamos. A Deus, à
humanidade e à Patria, para sempre...

Trabalhando,
amando
e
confiando nos nossos irmãos, hoje e
sempre – estaremos realizando nossa
razão de ser: Filhos de Deus, parte da
Humanidade e parte de uma Pátria –
local onde nascemos, aprendemos a
amar e que devemos defender contra os
inimigos.
Cristo Ressuscitado, Rei dos céus e da
terra, tende piedade de nós.
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19 de janeiro
Que eu viva apaixonado por Ti, em Tua
presença e Graça.....

O Amor de Deus para conosco é
tão sublime, que Sua presença e sua
Graça é o que mais almejamos; o que
mais pedimos em nossas Orações....

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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20 de janeiro
“Acreditei e quero adorar o
grande Deus, Deus cujo amor, Ciência
e louvor abrange tudo o que o homem
pode desejar”
Quando Deus toma posse de
nosso coração, nossa resposta a esse
amor é tão grande e poderosa que vai
além de nossos sentidos. A felicidade é
tanta que queremos, em princípio, nos
prostrar em adoração a Ele todos os
momentos de nossa vida.
Cristo Ressuscitado, que por sua
Ressurreição nos encoraja a nos libertar
dos nossos pecados, tende piedade de
nós...
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21 de janeiro
“Não se pode viver bem com todos,
porque não se pode ser, ao mesmo
tempo, honesto e indigno”
Como dizemos: “Não podemos agradar
Gregos e Troianos ao mesmo tempo”.
Isto quer dizer que se, agradamos a uns,
desgostamos os outros. Devemos ser
imparciais nas nossas convicções e,
principalmente, no que diz respeito a
nossa Fé, ao nosso Deus, a nossa
Religião.
Cristo Ressuscitado, que venceste pelo
amor e sofrimento, tende piedade de nós.
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22 de janeiro
“Quero buscar Deus com
sinceridade, caminhando com esforço,
com obrigação e aperfeiçoamento da
mente”.
O coração sincero é aquele que é
consciente de seu caminho e com
inteligência e determinação busca Deus
incessantemente, pois, sabe que, se
descuidar dessa tarefa poderá deslizar
pelos caminhos obscuros que o mundo
nos apresenta.

Cristo Ressuscitado, vencedor do mal e
da morte, tende piedade de nós.
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23 de janeiro
“Reconhecer o erro já é metade da
correção”

A Humildade é a virtude mais
difícil de ser conservada. Quando
reconhecemos nosso erro estamos,
primeiramente nos curvando diante de
nós mesmos e depois diante de nosso
irmão. A correção sincera de um erro é a
decisão de nunca mais cometer esse
erro.

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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24 de janeiro
“Com a virtude, o respeito
mútuo e a amizade sincera, o resto da
felicidade virá facilmente”

A
nossa
felicidade
está
estruturada no nosso amor a Deus. Tudo
que daí origina nos faz virtuoso: seres
humanos que se relacionam com os seus
irmãos através do respeito e do amor
incondicional pregado por Cristo.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo da
nossa Ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.....
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25 de janeiro
“Afastados da terra natal,
aprendemos a valorizar a nossa
nacionalidade que perdemos”.

Janski dava muito valor à Pátria.
Ele dizia que, do amor à Patria origina o
amor mútuo entre os cidadãos. Quando
afastados da Pátria – é aí que sentimos
mais falta daquilo que nos une como
“povo” de uma Nação e aprendemos a
valorizar o que foi “aparentemente”
perdido: a nacionalidade.
Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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26 de janeiro
“Cheio dos melhores planos,
mas, sempre com vagabundagem –
quedas e misérias”
O visionário tem grandes planos,
mas na maioria das vezes não passam
de meros sonhos. Planos não realizados
são como sonhos infantis: castelos feitos
na areia – obras maravilhosas de um
falso engenheiro: um pobre vagabundo
que vive de queda em queda e sempre
na miséria.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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27 de janeiro
“Oh! Deus, ajuda-me com Tua
Graça, para que a minha vida seja em
Ti e para Ti”

Estar com Deus traz a completa
felicidade: a oração constante faz com
que nossa vida seja direcionada somente
para Deus e se conserve sempre em
Deus. Devemos reter sempre, em nós, a
graça da oração, que é dada por Deus, a
nós... Somente por Amor.

Cristo Ressuscitado, que ficaste 40 dias
entre os homens, tende piedade de nós.
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28 de janeiro
“Se estou voltando ao caminho
da Verdade é só pela Infinita
Misericórdia de Deus e não pelos
meus merecimentos”
Deus é misericordioso. Ele é que
nos indica o caminho e tem “paciência”
conosco, com nossas quedas, nossos
desânimos,
nossa
fraqueza.
Se
“tendemos” a Deus, é por pura
Misericórdia Dele e não por nosso
merecimento.
Cristo Ressuscitado que mostrastes o
seu lado e as mãos transpassadas, tende
piedade de nós.
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29 de janeiro
“Se a razão e a moderação não
freiam as nossas paixões, fantasias e
fraquezas, então têm que sofrer e nos
desorientar”.
Tudo o que parte da razão e é
feito com moderação não nos deixa
afundar em nossas paixões. Afastados de
Deus, (da razão que nos é dada por Ele)
seremos simples criaturas, à deriva, num
barco de paixões – um total sofrimento.

Cristo Ressuscitado que, por amor aos
pecadores arrependidos Te apresentates
a Maria Madalena, tende piedade de nós.
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30 de janeiro
“A Cruz – eis a Bandeira, o
Símbolo de nossa existência na Terra
– sofrer, sofrer, sofrer...”.
Desde pequenos ouvimos dizer
que a Terra é uma lugar de expiação. De
fato, viver na Terra não é fácil, tanto é,
que o Pai mandou Seu filho para nos
ensinar como viver aqui na Terra e
alcançar o Reino dos Céus. Por isso é
que devemos Ter como símbolo de nossa
existência aqui, a Cruz de Cristo, pois ela
representa o Seu martírio para a nossa
salvação.

Cristo Ressuscitado, salvai-nos.
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31 de janeiro
“Entre dois males, o mal menor
é o bem”.

Após a Paixão, Morte e
Ressurreição de Cristo não “deveria”
mais existir entre nós o mal. Mas a
natureza humana, e o livre arbítrio
deixado por Deus nos leva ao mal. Então,
devemos basear nossa viva nesse
“paradoxo” de Janski: que o mal menor
seja o “bem” realizado no nosso dia a dia.

Cristo Ressuscitado, que por sua
Ressurreição nos encorajas a nos libertar
dos nossos pecados, tende piedade de
nós.
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FEVEREIRO

O mês de fevereiro é dedicado à
Fundação da Congregação de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Os
pensamentos
e
apontamentos de Janski dizem
respeito ao início dessa Congregação
que, atualmente conta com quase 500
membros, entre padres, irmãos
religiosos, diáconos, seminaristas e
noviços, distribuídos por vários
países, todos empunhando a Bandeira
de Cristo Ressuscitado, tendo como
carisma, o Mistério Pascal (Paixão,
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor
Jesus Cristo).
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1º de fevereiro
“As obras iniciadas com propósito
sincero e firme e com confiança em
Deus, nunca serão em vão”.

Quando iniciamos um trabalho,
nem sempre temos a certeza de que
agiremos corretamente. Deus, a Verdade
Absoluta nos iluminará e nos dará essa
certeza. Peçamos, com Fé e Humildade”.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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2 de fevereiro

“Somente a religião pode
estabelecer a ordem social e liberdade,
assegurar os direitos da propriedade
privada e progresso real. Somente a
religião pode saciar todas as
necessidades sociais que até agora
não foram preeenchidas ou ficaram
para o futuro próximo. Somente a
religião pode dar estabilidade à
sociedade para a sua fundação,
desenvolvimento, bem como prover
seu crescimento em todas as suas
potencialidades. A religião tem que ser
o fundamento...”.
Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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3 de fevereiro

“Motivados a estarmos juntos
em oração comum e vivendo os
princípios
cristãos...
nós
nos
esforçamos para nos corrigirmos
mutuamente na área da Religião e da
Moral... para manter um contato aberto
com os outros”.

Cristo Ressuscitado, Rei dos céus e da
terra, tende piedade de nós.
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4 de fevereiro
“Nós não podemos aceitar cegamente
costumes monásticos de hoje. Temos
que nos basear na Tradição e de
acordo com o modelo eterno da
perfeição, criar algo novo e vivo,
adaptado às necessidades atuais”

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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5 de fevereiro
“Amor por Cristo e sempre Cristo... é o
princípio de nossa Fraternidade e vida
em
Comunidade...
Nós
nös
comprometemos a rezar uns pelos
outros e corrigir uns aos outros...e
pedir o perdão de Deus pelos nosso
pecados, e implorar a graça necessária
para o crescimento espiritual...”

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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6 de fevereiro

Dedicação total a Deus: “É necessário
que, todos aqueles que venham a ser
nossos co-irmãos, mas estão fora do
centro da Comunidade, primeiro vivam
conosco, para que se crei uma
unidade mais íntima.....”

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e generosas, tende
piedade de nós.
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7 de fevereiro

“Uma vez que a idéia principal é o
renascimento em Cristo, nosso
Senhor.... não se pode ser Cristão,
piedoso e penitente pela metade, e
ainda esperar alcançar a Eternidade
em Deus... a única obrigação é doar-se
inteiramente a Deus...., sempre
desejar, em qualquer lugar, viver de
maneira realmente Cristã...”

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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8 de fevereiro

Missão fora do País de Origem: “Não
limitar a vida da Irmandade somente
na Vida Religiosa, mas por diferentes
formas, unir uma a outra, pondo em
prática os princípios Cristãos nas
diversas áreas, costumes sociais, em
todos os setores da vida privada e
pública... Conheça as mais diferentes
opiniões, ligue-se à tradição do País...”

Cristo Ressuscitado, que por Amor a
todos, enviastes os Apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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9 de fevereiro
“Nossa Irmandade deve ser a chama
inextinguível de Fé, Esperança e
Caridade Cristãs....Tem que ser uma
fortaleza contra todos os obstáculos e
adversidades, onde a Fé
e o
patriotismo possam ser preservados e
propagados. Deve ser como núcleo e
instrumento onde possam unir-se
todas as nobres iniciativas... É preciso
proporcionar e facilitar meios para
aqueles que querem se dedicar a essa
obra.
Aproveitar
todas
as
oportunidades que nos levam a este
fim”
Cristo Ressuscitado, que exaltastes a
Fé dos que acreditaram sem Tê-Lo visto,
tende piedade de nós.
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10 de fevereiro

“Fazer com que nossa comunhão
fraterna seja a imagem fiel de uma
futura comunidade de Irmandade
Nacional, onde, de acordo com as
Sagradas Escrituras, o cordeiro deitará
com o lobo, o senhor e o escravo
dividirão a mesma mesa comendo o
Cordeiro do Amor Cristão: onde
haverá um só espírito, um só coração,
um só Cristo...”

Cristo Ressuscitado, Fonte da
Verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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11 de fevereirro

“Uma importante meta da nossa
Comunidade é a recristianização da
sociedade
contemporânea
e
secularizada... o tempo nos traz algo,
como último julgamento, onde há dois
campos. Estes dois campos não são o
despotismo e a liberdade , mas sim, as
lutas entre a Religião e o Ateísmo,
piedade e impiedade. A batalha entre o
Bem e o Mal vai ao âmago da questão
da Religião”.

Cristo Ressuscitado, Pedra Angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.

54

12 de fevereiro
“... na vida pública, hoje em dia, se
vêem egoísmo, orgulho e a busca da
fama... uma tendência para se julgar
acima dos outros e comandar.. Esta
fraqueza
e
falta
nos
choca
profundamente porque ainda há uns
vestígios de Espírito Cristão em nossa
sociedade... o espírito de igualdade...
promover a igualdade ética... na vida
pública e privada... este é o desafio de
nossos tempos...estabelecer normas
cristãs como princípios de vida
pública e individual...”.

Cristo Ressuscitado, que durante 40
dias ficastes entre os homens, tende
piedade de nós.
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13 de fevereiro
“O Cristianismo, hoje em dia, está no
meio de uma grande batalha na grande
Cruzada por Deus, por Cristo, pelo
amor.....Nesta Santa Cruzada vocês
estão inscritos pelo resto da vida na
unidade da Fé, Esperança e Caridade,
na inquebrantável união de sacrifício e
responsabilidade...Devemos aproveitar
todo relacionamento e influência
pessoais para a glória de Deus e o
bem da próximo... para poder trazer
para o seio da Igreja os que estão
cansados
de
seus
caminhos
errados...”

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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14 de fevereiro

“Somente no caminho de Cristo pode
haver harmonia, virtude, sabedoria,
felicidade e glória. Por esta razão,
meus irmãos, eu aconselharia que
nosso primeiro objetivo e mais urgente
trabalho fosse a prática da Vida Cristã
e o Apostolado para criar uma
sociedade que tente viver o espírito
Cristão em sua totalidade...”

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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15 de fevereiro

“A prática da Vida Cristã e o
Apostolado para criar uma sociedade
que se empenhe em viver o espírito
Cristão, em sua totalidade, deve ser o
primeiro trabalho. Temos
que
preservar intacta, a herança de nosso
pais – nossa Fé. Um dia, o povo
cansado, voltará a ela”.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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16 de fevereiro

“Em Cristo, nosso Deus, na Sua Divina
Palavra e na sua Santa Igreja se
encontra tudo, toda a verdade, todo o
bem para os indivíduos e para as
Nações... esse ensinamento contém a
única regra de vida, tanto pública,
como privada. Somente através deste
ensinamento haverá em nossa
sociedade, ordem sem violência,
liberdade
sem
permissivade,
propriedade
privada,
família,
segurança e respeito mútuo”.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós...
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17 de fevereiro
“Deus me deu a idéia de fundar, me
confiando a direção e o encargo de
manter essa Congregação”
Deodato Janski em 17 de
fevereiro de 1836, juntamente com o Pe
Pedro Semenenko e Pe.
Jerônimo
Kajsiewicz, deu início a uma Comunidade
de homens convertidos , com o firme
propósito de, através de seus trabalhos e
exemplos, ressuscitar a sociedade. Hoje
temos a Congregação da Ressurreição
de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujos
membros seguem o espírito de seu
fundadores.
Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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18 de fevereiro
“Temos que provar o espírito religioso
no País, inserir a Religião na vida
pública. Através de publicações,
missöes, todos os meios de
comunicação, diferentes movimentos
que sejam ativos e efetivos, devemos
assegurar o triunfo de Cristo, Nosso
Senhor, em espírito religioso, idéias,
sentimentos e tendências religiosas no
governo e na Nação inteira....”

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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19 de fevereiro

“A renovação do espírito religioso em
toda a sua singeleza e força; total e
perfeita realização das leis e
conselhos evangélicos na ordem
moral;
o
esclarecimento
da
inteligência humana sobre estes
objetivos: para tudo isso há
necessidade do Apostolado”.

Cristo Ressuscitado, Fonte dos Santos
Sacramentos, tende pieade de nós.
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20 de fevereiro

“Temos
que
alcançar
o
restabelecimento moral do domínio
sobre a matéria e paixões pelo espírito
e entrega a Cristo e a Deus.
Devemos
manifestar
a
superioridade da Religião como
Verdade, Salvação, Eternidade e como
meio de estar em harmonia com Deus”.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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21 de fevereiro

“É preciso ensinar a Religião como
princípio, esfera e componente da
existência, da liberdade, do progresso
da sociedade e da humanidade”.

Cristo Ressuscitado, que por seu poder
Divino, subistes ao Céu.
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22 de fevereiro

“Em toda a nossa atividade, temos que
procurar construir o Reino de Deus
nas
almas...
dedicando-nos
à
comunicação dos ensinamentos e da
perfeição Cristã. Por esta razão deve
predominar na comunidade, o espírito
de Oração, mortificação e estudo”.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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23 de fevereiro

“ Nunca procurar o poder... procurar o
serviço a todos os homens, em larga
escala, santificando-os, auxiliando e
dirigindo-os para o caminho certo.
Estabelecer várias instituições para
atingir estes objetivos”.

Cristo Ressuscitado, que mandastes a
Tua Igreja e as nossas almas, o Espírito
Santo, tende piedade de nós.
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24 de fevereiro

“Por todos os meios possíveis
devemos procurar alcançar a maior
glória de Deus e o maior bem do
próximo. Cada um de nós será
advertido se não tiver feito o máximo
possível. Consegue-se mais, por amor
e por bem, do que pela lógica das
idéias”.

Cristo Ressuscitado, que por Sua
Ressurreição nos encorajas a nos libertar
dos nossos pecados, tende piedade de
nós.
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25 de fevereiro

“Temos que criar novos costumes
cristãos na vida pessoal – higiene,
maneiras e no relacionamento
interpessoal.
A reforma da sociedade pode
ser alcançada pela união dos
indivíduos renascidos”.

Cristo
Ressuscitado,
que
nos
mostrastes seus lado e as mãos
transpassadas, tende piedade de nós.
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26 de fevereiro

“O objetivo final da união dos
indivíduos renascidos é a renovação
radical e total realização dos princípios
Cristãos.
Há um objetivo acima de todos – que
Deus seja tudo, em todos.... e que
todos sejam um”.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós.
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27 de fevereiro

“Todos os Cristão mais esclarecidos e
que não estejam presos à paixões e
interesses terrenos, devem estar
unidos intimamente na defesa e na
propagação da verdade ....”.

Cristo Ressuscitado, Fundador da
nossa Santa Igreja, tende piedade de
nós.
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28 de fevereiro

“União... este é o início da conversão
universal, um novo desenvolvimento
do Cristianismo.
Chegou o tempo de trabalhar
diretamente pela santificação da
humanidade numa só família”.

Cristo Ressuscitado, que por amor aos
pecadores arrependidos te apresentastes
a Maria Madalena, tende piedade de nós.
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MARÇO

No mês de Março, dedicado a São
José, pai adotivo de Jesus, vamos
refletir, através dos pensamentos de
Deodato Janski, aqueles que dizem
respeito à HUMILDADE, DOAÇÃO e
abandono à vontade de Deus - traços
marcantes que acompanharam toda a
vida de Sào José.
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1º de Março
“Demos graças a Deus por não
recebermos mais graças porque, por
nossa imperfeição, poderíamos atribuir
a nós mesmos as glórias”.

A Humildade nos faz reconhecer o nada
que somos diante de Deus. As glórias a
nós atribuídas nada mais são que graças
recebidas de Deus.

Cristo Ressuscitado nosso
Deus, tende piedade de nós...
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Eterno

2 de Março
“Ó Deus, eu te dou graças por todas
as tribulações e humilhações, que
neste tempo permitistes para mim,
através das quais me deixastes sentir
a minha miséria e pequenez”.

Humanidade = miséria e pequenez.
Como
combatê-las?
Através
da
HUMILDADE.

Cristo Ressuscitado, fundador da nossa
Santa Igreja, tende piedade de nós...
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3 de Março
“Se eu fiz algo de bom, algum dia, não
fui eu, mas Deus que me chamou,
mesmo indigno, sob a Bandeira do
Ressuscitado”.

Tudo o que é de bom, vem de Deus.
Deus nos criou e viu que essa criatura
era boa.
Será que estamos correspondendo a
Bondade de Deus, agindo de acordo com
o Bem?

Cristo Ressucitado, pedra angular da
nossa Fé, tende piedade de nós.....
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4 de Março
“Estou me dedicando a muitas coisas,
mas ainda falta algo para me entregar
totalmente a Deus”.

A nossa insegurança a respeito da
entrega total a Deus, é filha de nossa
falta de Fé. O que nos impede a essa
entrega total é a “segurança” que
supostamente nos apresenta o mundo e
nos afasta da Fé.

Cristo Ressuscitado, fonte de todos os
Sacramento, tende piedade de nós.........
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5 de Março
“Todo o bem atribuir a Deus... em
todas as aflições procurar o consolo
de Deus. Vigiar sempre a si mesmo,
evitar ocasiões de pecado, consagrarse ao esforço permanente e aproveitar
bem cada momento”.

Nossa vida aqui na Terra é muito curta
em comparação à Vida Eterna. Devemos
aproveitar todo e qualquer momento de
nossa vida fazendo o bem e nos
policiando em nossas atitudes.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.....
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6 de Março
“Não
procurar
conforto
nem
satisfação, mas trabalho e pena.
Reconhecer a nossa pequenez,
esperar tudo do Senhor”.

Sempre ouvimos dizer que a Terra é um
vale de lágrimas. Sem Deus, ela
realmente o é. Quando nos entregamos,
totalmente, a Deus e nos conformamos
com a realidade da Terra, as coisas ficam
mais fáceis.

Cristo Ressuscitado, que vencestes
pelo amor e sofrimento, tende piedade de
nós..
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7 de Março
“Resguardar-se de falar algo para sua
vanglória, ufanar-se ou gabar-se com
alguma Graça recebida, com algum
habilidade. Mas, ao mesmo tempo,
fugir da falsa humildade”.

A falsa humildade e tão terrível quanto a
vanglória. A virtude reside na verdadeira
humildade.

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado na Humilhação, tende piedade
de nós.......
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8 de Março

“Em Cristo está, para nós, toda a
Esperança do aperfeiçoamento moral e
intelectual e de unidade nacional. Em
Cristo está toda a Salvação de nossa
Pátria”.

A Pátria é feita da unidade de pessoas
que devem trabalhar em prol da
moralidade e da educação, calcadas nos
princípios do Cristianismo.

Cristo Ressuscitado, que mostrastes
seu lado e suas mãos transpassadas,
tende piedade de nós...
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9 de Março

“Você quer chegar a um bom fim?
Lembre-se que, sem Deus, não
chegará a Deus”.

Em Deus Criador está o nosso princípio e
o nosso fim. Dele viemos e para Ele
retornamos, desde que O sigamos com
Fé e Verdade.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.....
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10 de Março
“Salvemo-nos,
reciprocamente,
salvemo-nos através da Oração e da
mútua Caridade, para sermos dignos
dos grandes benefícios que Deus quer
derramar sobre nós”.

Na Oração e na Caridade está a nossa
Salvação. Na Oração de louvor,
agradecimentos e pedidos a Deus e na
Caridade para com os nossos irmãos
deve estar resumida a nossa vida aqui na
Terra.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós...
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11 de Março
“Devemos rezar pela extirpação de
todos os vícios do homem velho, pela
total regeneração, pela Fé viva, pela
Caridade, pela Esperança inabalável,
pela iluminação dos pensamentos,
pelo robustecimento da vontade, pela
subjugação do corpo e de todas as
paixões”.

O homem velho é um homem cheio de
pecados. O novo homem é aquele
ressuscitado dos pecados através da Fé,
Esperança e Caridade.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós......
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12 de Março
“Coloco o amor ao próximo como a
única condição necessária da
existência jurídica da Igreja.

Sem ao amor ao próximo, a Igreja não
existiria, uma vez que ela é a comunhão
de todos os Cristãos e, os Cristãos, tem
como exemplo vivo, o Cristo que morreu
por amor a seu próximo.

Cristo Ressuscitado, que nos amaste
até o fim, tende piedade de nós...
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13 de Março
“O amor me influenciou e clareou
novos pensamentos. O que eu pensei
e li durante muito tempo, agora,
tornou-se conjunto”.

Tendo Deus como nosso Pai, Cristo que
é todo Amor, como nosso irmão e o
Santo Espírito, como nosso iluminador,
toda nossa vida espiritual e intelectual
estará plena da Verdade.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo
de nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós....
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14 de Março
“Diante da multidão de pessoas, nada
significaremos,
enquanto
não
começarmos a imprimir”. (agir)

Nossa presença diante de toda uma
multidão nada representará se não
agirmos de forma a transformar a
sociedade com o nosso exemplo de
Cristão.

Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos, enviaste os Apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós...
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15 de março
“Ó Deus, que a Santa Inspiração que
soprastes
em
mim,
viva
constantemente em mim. E que a
minha vida seja expressão do Vosso
Amor, meio de perpetuar na terra a
Vossa Glória, labor para construir-vos
o Templo, no qual toda a humanidade
vos amará, a Terra inteira honrará”.

Com o nosso exemplo de Cristão
atuantes, representaremos o próprio
Templo onde Deus será amado.

Cristo Ressuscitado, Rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós....
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16 de Março
“Hoje é necessário dar testemunho da
Verdade, pela renúncia total de si
mesmo – a mais perfeita dedicação”.

Quando nos renunciamos a nós mesmos,
estamos nos entregando a Deus e
estaremos aptos a palmilhar o caminho
da Verdade.

Cristo Ressuscitado, que por amor aos
pecadores arrependidos te apresentastes
a Maria Madalena, tende piedade de
nós......
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17 de Março
“O sentimento religioso predomina
qualquer afeto, pensamento ou
preocupação minha”.

Devemos nos “impregnar”de Deus e
esquecer todo o resto....

Cristo Ressuscitado, que exaltaste a Fé
dos que acreditam sem tê-Lo visto, tende
piedade de nós.....
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18 de Março
“A primeira tarefa para o Cristão é o
renascimento em todos os aspectos
da
vida
pela
purificação
e
iluminação...esteja
pronto
para
qualquer situação”.
São José aceitou ser pai adotivo do
Menino Jesus, sem ao mesmo, pensar
em que situações poderia se colocar,
para
tal
reponsabilidade.
Ele
simplesmente aceitou, por amor.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós...
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19 de Março
“Leve
em
consideração
a
oportunidade de santificação pessoal
e a responsabilidade pela santificação
de seus irmãos...”.
Pensar só na santificação pessoal é
egoísmo e vão serão os esforços a esse
respeito. A nossa santificação pessoal
tem início na santificação pessoal de
nosso irmão, aquela que nós ajudamos a
construir.
Cristo Ressuscitado que, por sua
Ressurreição, nos encorajas a nos
libertar dos nossos pecados, tende
piedade de nós...
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20 de Março
“Em todas as dificuldades e
circunstâncias que possam alterar a
sua paz, reze a Deus pedindo calma e
conselho antes de fazer quaisquer
outros esforços e planos”.

Devemos entregar nossa vida a Deus; daí
nada vai nos perturbar.

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós...
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21 de Março
“Temos que renovar, a cada dia, a
vontade de procurar não agradar os
outros...
Não
cultivando
o
relacionamento com as pessoas, nós
nos estimulamos para a conversão,
voltando-nos para Deus, com todo o
nosso espírito, considerando-nos
pequenos... a fim de não atrair os
outros para nós”.
Não devemos nos entregar aos cuidados
dos outros, mas sim de Deus, pois assim
não nos decepcionaremos.
Cristo Ressuscitado, que durante 40
dias ficastes entre os homens, tende
piedade de nós...
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22 de Março
“O amor ao próximo, sem o amor de
Deus é vazio – pode levar ao
mal......Entregar-se, em quaisquer
contatos com as pessoas e com o
mundo, sem entregar-se a Deus, sem
levar em conta as obrigações
decorrentes do nosso destino
definitivo – leva ao mal”.
Jesus Cristo veio para nos ensinar a
amar a Deus e ao próximo. Se do amor
de Deus não resultar o amor ao próximo,
de nada valerá todo esse sentimento....
Cristo Ressuscitado, que venceste pelo
amor, o sofrimento, tende piedade de
nós...
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23 de Março
“O amor santo não erra, tal amor vive
da Fé e da liberdade e o homem vive
do amor a Deus e ao próximo”.

Se nossas ações forem direcionadas
através da Fé em Deus e da liberdade
deixada por Cristo, transmitiremos, para
nosso irmão a vida pelo amor.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós....
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24 de Março
“Ajudemo-nos mutuamente, ajudemonos pela Oração e pelo amor fraterno,
para que sejamos dignos de todas as
Graças que Deus quis derramar sobre
nós”.

Muitas vezes oramos pelo nosso irmão
que está longe, porque acreditamos que
a Oração é um forma de presença e
auxílio fraterno. Daí advirá a ajuda de
Deus em nossas vidas.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós....
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25 de Março
“Foi do agrado de Deus servir-se de
mim como instrumento e meio de
nossa união fraterna”.
O ser humano não gosta de ser dirigido –
ele gosta sempre de dominar a situação.
Mas é necessário que haja um dirigente
que tenha uma visão maior do que existe
a ser realizado. E aí nós exercitamos o
dom da obediência. O dirigente sempre
deve ser um instrumento de Deus para os
irmãos, porque é de Deus, do Espírito
Santo é que vem o discernimento para
bem dirigir.
Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado na humilhação, tende piedade
de nós...
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26 de Março
“A dedicação e o talento devem dirigirse ao bem comum... Uma coisa é
necessária: que todas as pessoas
sejam honestamente abertas para as
demais...”.
Para lidar com coisas que serão
partilhadas é necessário honestidade e
abertura. Como é bom encontrarmos
pessoas abertas, transparentes... que nos
dê segurança!

Cristo Ressuscitado, que por Sua
Ressurreição nos encorajas a nos libertar
dos nossos pecados, tende piedade de
nós...
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27 de Março
“Considerem entre vocês, que o mais
digno de qualquer liderança e
autoridade sobre as pessoas é
somente aquele que é o mais pobre no
espírito, o mais humilde no coração, e
que está pronto a tornar-se o último
entre os outros, pela salvação e
felicidade deles”.

Humildade, humildade e... humildade –
eis o espírito daquele que deve
governar....

Cristo Ressuscitado, Rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós.....
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28 de Março
“Quem quiser ser servido é digno de
ser escravo; e quem quer servir a
todos a fim de levá-los à realização da
vontade do Pai Celeste, merece ser
enaltecido por todos”.

Devemos reconhecer e respeitar nossos
dirigentes, porque a responsabilidade que
eles detém é mais um encargo do que
propriamente um “cargo”.

Cristo Ressuscitado, que por seu Amor
Divino subiste aos céus, tende piedade
de nós.....
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29 de Março
“Todos devem ser movidos pela
intenção de elevar ao poder aqueles
que parecem que Deus deseja colocálos nisso”.

Quando temos a “obrigação” de elevar
alguém ao poder, devemos dirigir nossos
pensamentos a Deus, para que Ele nos
ilumine na escolha e muito mais o
escolhido.

Cristo Ressuscitado, que exaltaste a Fé
dos que acreditam sem tê- Lo visto, tende
piedade de nós...
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30 de MARÇO
“Eu estou para me aproximar do
Tribunal de penitência, para renunciar
a todas as minhas
teorias
ultrapassadas e todas as minhas
inclinações pecaminosas...”

Resolver se aproximar do Sacramento da
Penitência já é meio caminho andado
para a salvação

Cristo Ressuscitado, que por amor aos
pecadores
arrependidos
Vos
apresentastes a Maria Madalena, tende
piedade de nós.
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31 de Março
“Oh!, por que, grande Deus, ousei
desdenhar tantas de vossas
inspirações e convites! Em direção a
que tão grande abismo eu estava
correndo”.

Deixar para trás os chamados de Deus é
caminhar para um abismo sem fim.

Cristo Ressuscitado, Rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós.
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ABRIL

Neste mês de abril, iremos refletir
sobre a espiritualidade de Janski em
seu aspecto geral

104

1º de abril
“O homem cria, para si mesmo, o
tempo e o espaço para as suas boas
obras, ou seja, cria na terra, o tempo e
o espaço para a Verdade e a Virtude”.

Com sabedoria,devemos aproveitar
nosso tempo para praticarmos as boas
ações e perceber onde serão realizadas e
como serão direcionadas.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós....
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2 de abril
“A Vocação do homem na Terra é
realizar boas ações: conscientemente
executar
os
pensamentos
e
compromissos que o impulsionam, pôlos em prática na vida e na sociedade
e imprimir a força desta inspiração no
mundo desumano.”
Nós temos a árdua tarefa de seguir os
passos do Ressuscitado: viver fazendo o
bem a todos os irmãos.

Cristo Ressuscitado, Rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós.....
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3 de abril
“Jesus Cristo proclamou a Lei da
Caridade e da Graça. Cuide-se para
não procurar objetivos secundários:
procure primeiro o caminho de Deus.
Nos teus discursos “sim” signifique
“sim”, e “não”signifique “não”...

Nossa meta deve ser Jesus Cristo e só
Jesus Cristo. Os caminho secundários da
Terra advirão do Verdadeiro Caminho
que é Cristo Ressuscitado.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós....
107

4 de abril
“Cada um de vocês deve,
então, renunciar ao mundo o seu
orgulho, trabalhando para exorcizar o
mau espírito de seu próximo,
ressuscitando os mortos e restituíndo
a luz aos cegos...”.

A nós cabe, “consertar” o
próximo, retirando dele todas as suas
más tendências.

Cristo Ressuscitado,
fundador da
nossa Santa Igrea, tende piedade de
nós....
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5 de abril

“A única felicidade e perfeição da
humanidade é o espírito humano; do
espírito vem a alegria e a salvação da
humanidade...”.

O espírito humano detém tudo o que é de
bom e que vem de Deus.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós..
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6 de abril

“O Apostolado da Verdade deve ser
levado adiante, não pela espada,
engano ou força mas, através do
ensinamento e exemplo da verdade, da
caridade, da sua total dedicação a
elas, a ponto de não se esquivar da
perseguição e do sofrimento”.
Cristo, para nos salvar, utilizou somente
de um instrumento: o amor......e para
vivê-lo sofreu muito, até a morte...
Cristo Ressuscitado, que vencestes
pelo amor, o sofrimento, tende piedade
de nós...
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7 de abril

“O único meio de evitar o dano dos
maus ensinamentos é sustentar uma
boa instrução”.

A pessoa que, desde a infância, recebe
ótimos ensinamentos, tanto em casa,
como na escola, não corre o risco de se
enganar com falsos “profetas”.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós....
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8 de abril
“Temos que ser Apóstolos do Amor de
Deus e da ressurreição interior.
Devemos nos lembrar que, para mudar
o íntimo precisamos atingir o querer
espiritual do homem, porque a
perfeição se alcança através do
exercício da vontade”.
Nosso espírito vai se moldando através
dos ensinamentos que nos é dirigido.
Para que possamos bem receber esses
ensinamentos é necessário que
tenhamos boa vontade.
Cristo Ressuscitado, Fonte da
verdadeira Fé, tende piedade de nós...
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9 de abril
“O Cristianismo reconhece que a
vontade humana está corrompida...
assim sendo há contínuo conflito na
pessoa humana entre a consciência
(instinto moral) e a vontade
corrompida...”
Cristo, embora tivesse natureza humana,
sua vontade não foi corrompida porque
Ele seguia a vontade do Pai. Nós também
devemos seguir a vontade de Deus
porque assim teremos consciência
tranquila.
Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós....
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10 de abril
“O mal, no ser humano, sempre se
revela num pervertido amor por si
mesmo, mais do que por Deus,
portanto, temos que admitir que o
egoísmo é o triunfo do mal na pessoa
humana”.

Nós tendemos a nós amar, mais do que a
Deus. Isto é egoísmo e, se agirmos
assim, como vamos amar nosso
próximo?

Cristo Ressuscitado, fonte dos Santos
Sacramento, tende piedade de nós.....
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11

de

abril

“Há uma força no homem que
continuamente o faz procurar algum
objetivo... é precisamente esta força
que precisa ser apoiada. Devemos
fortificar essa inquietação na alma que
é capaz de levantar o homem ao
mesmo tempo em que sua conversão
interior se realiza...”
Todo o ser humano tende para o bem,
para a relização. Essa força vem de Deus
que é o nosso Criador. Devemos, com a
Graça de Deus, cultivar essa força para
que ela possa se realizar em nós.
Cristo Ressuscitado, Rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós....
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12 de abril
“... a intenção do renascimento Cristão
deve ser a principal preocupação do
homem...
pois
que
tipo
de
preocupação é capaz de separar o
homem de seu próprio ego? É o amor
de Deus.”
O amor de Deus no homem, o
transforma e o faz sentir pleno. Esse
Amor tira do coração do homem, o
egoísmo para o qual ele é tentado a
ceder.

Cristo Ressuscitado, que Te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós......
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13 de abril
“...o Amor de Deus age imediatamente
na vontade do homem. A vontade,
assim, inspirada pelo Amor, torna-se
cada vez mais forte...”.

A nossa vontade direcionada, pelo Amor
de Deus, nos leva a agir de acordo com a
Verdade e Justiça.

Cristo Ressuscitado, Fonte da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.....
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14 de abril

“O Amor de Deus está fundamentado
no seguinte: Amá-Lo acima de tudo...”.

Amar a Deus sobre todas as coisas: eis o
1º Mandamento da Lei de Deus.

Cristo Ressuscitado, que durante 40
dias ficastes entre os homens, tende
piedade de nós.....
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15 de abril
“... o Amor de Deus é o amor a todas
as virtudes morais que, nos faz temer
as nossas atitudes terrenas...

Quando nascemos, já trazemos conosco
“sementes” de virtudes que serão
germinadas de acordo com nossa
educação. Se nossos pais e educadores
fortificam essas virtudes, tendemos a
repudiar as atitudes terrenas que vão
contra as virtudes centradas no Amor de
Deus.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.....
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16 de abril

“O Amor de Deus caracteriza-se pelo
aspecto de anular tudo o que nos
afasta da liberdade de procurar o que é
mais harmonioso com Deus...”.

O Amor de Deus, em nós, é tão forte, que
procuramos mais e mais nos hamonizar
com Deus: o que nos dá a plena Paz.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós....
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17 de abril
“Para vencer os obstáculos, como por
exemplo, o egoísmo, Cristo usou de
nossa natureza humana. Daí, o
egoísmo
transformou-se
em
abnegação”.

O Povo de Deus esperava um Cristo
vingador, guerreiro. No entanto, Cristo,
embora revestido da natureza humana,
veio manso e obediente ao Pai e
transformou os defeitos do homem, em
virtudes....
Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado na humilhação, tende piedade
de nós.....
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18 de abril
“Contemplação
a
Deus
é
necessário....- pelo fato dessa
contemplação ter entrado em colapso,
a harmonia da sociedade foi destruída.
Para afastar esse mal precisamos
acreditar no espiritual – acreditar em
Deus e acreditar que as coisas tem
dimensão eterna...”.
Vivemos em sociedade. O que acontecer
de mal a um, atinge a todos....Temos que
acreditar que nossa vida é eterna - não
termina com nossa morte......O bem que
fazemos a nosso irmão atinge a
dimensão eterna......
Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.....
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19 de abril
“A primeira tarefa para o Cristão é o
renascimento em todos os aspectos
da vida,
pela purificação e
iluminação....esteja
pronto
para
qualquer sacrifício... Se há pessoas
santas, tudo é possível”.
O Cristão é uma pessoa renascida: do
pecado para a perfeição, da obscuridade
para a iluminação....Se existiram homens
que conseguiram atingir esse grau de
santidade , porque nós não podemos
tentar também?

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós....
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20 de abril
“O princípio básico de todos os
projetos sociais é preocupar-se menos
com as estruturas sociais e mais com
o povo...Esteja unido com Nosso
Senhor Jesus Cristo. Crie um povo
novo mas, desde que você já tenha se
tornado um homem novo”.

Homem novo é aquele que renasceu do
Mal para o Bem. A sociedade é feita da
reunião de homens. Reunião de homens
renascidos, homens novos torna-se uma
sociedade nova, um povo novo.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós...
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21 de abril
“No plano da Providência, a carne se
torna Espírito...”.

A natureza humana é revestida de carne.
Os pecados que advém da natureza
humana, chamamos de pecados da
carne...Mas essa carne pode se
transformar em espírito e os pecados
dela
decorrentes,
podem
pela
Providência Divina, serem perdoados.

Cristo Ressuscitado, que por Sua
Ressurreição, nos encorajas a libertar de
nossos pecados, tende piedade de nós...
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22 de abril
“Que cada dia seja uma oferta
consagrada a Deus. Que a união com
Deus traga, cada vez mais, harmonia
profunda....

Para que possamos estar em harmonia
com os nossos irmãos, precisamos em
primeiro lugar, estarmos em harmonia
com Deus. Para que isso aconteça, é
preciso estarmos abertos ao Amor de
Deus.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós....
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23 de abril
“Devemos, cada dia,
seriamente,
para
santamente”.

trabalhar
passá-lo

Os Santos não atingiram a Santidade
sem trabalhos, sem sacrifícios. Para
imitá-los, nosso trabalho deve ser árduo e
nossa vida sacrificada.

Cristo Ressuscitado, que vencestes
pelo amor e sofrimento, tende piedade de
nós...
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24 de abril

“Na terra sempre estamos expostos a
sermos induzidos na revolta contra
Deus...Tudo deve renascer por
Cristo...”
Nossa vida, na Terra, nos convida a
revolta. Revoltar, contra Deus, contra
tudo – isso leva ao caos. Devemos então,
renascer com Cristo – imitá-lo,
incessantemente, para vencer o Mal.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.....
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25 de abril
“Só no Céu podemos nos alegrar,
gozar... É preciso, então, procurar com
alegria, todas as mortificações,
coragem e vontade de reparar, por
elas, os pecados do passado...”.

Para conseguirmos o Céu é necessário
muitos sacrifícios, e o palco, para esses
exercícios é a Terra. É na Terra que
adquirimos tesouros que levaremos
conosco para a vida eterna.

Cristo Ressuscitado, que exaltastes a
Fé dos que acreditam sem tê-Lo visto,
tende piedade de nós....
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26 de abril
“Ao acordar, levantar-se prontamente.
Aprender a dominar o fardo do corpo e
pensamento. E logo levantar a mente a
Deus; agradecer pelo triunfo e pedir
sua ajuda durante o dia”.
Nossa natureza human é indolente.
Quanto mais descansamos, mais
queremos descansar, etc.... De manhã,
ao acordarmos, devemos pedir a Deus a
força para o trabalho, a disponibilidade
para a obediência, etc.. Antes de dormir,
agradecer por tudo que passamos ao
longo do dia.
Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós...
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27 de abril
“... Exercitar o espírito com a mais
límpida e total dedicação...aí nada vai
desmoronar, nada vai se perder...

Tudo o que fizermos, para o Bem, e com
dedicação, dará certo e será abençoado
por Deus. Devemos Ter sempre em
mente que o tempo que gastamos para
fazer o Mal é o mesmo que gastamos
para realizarmos o Bem...?!?!

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós....
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28 de abril
“A amizade divina, isto é, a Graça que
nos eleva, regenera e conduz à
Salvação, se adapta a nossa realidade,
a nossa fragilidade e se dá, para nós,
na medida da necessidade para nos
levantar, curar e levar à Salvação.

Deus nos dá a Graça para que possamos
deixar de lado nossa fraqueza e nos
entregar à Salvação.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós........
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29 de abril
“Antes de rezar, expulsar da mente
todo assunto mundano. Eliminar à
força,
qualquer
preocupação,
fascinação, paixão, inclinação à
criatura e, entranhar-se em Deus,
entregar-se à sua Graça”.

Quando rezamos, devemos deixar nossa
mente limpa, para podermos nos elevar a
Deus. É nesse momento que a Graça de
Deus se dá a nós.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.....
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30 de Abril

“
Abandone
a
si
mesmo
completamente, pela vontade de Deus
e descanse nela...”

Estejamos nas mão de deus; Nele
confiando e descansando.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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MAIO

No mês de MAIO vamos refletir sobre a
Mãe de Deus, Nossa Senhora, Ela que
ao dizer o “SIM”, nos trouxe Jesus
Cristo que, pela sua Paixão, Morte e
Ressurreição, salvou a humanidade
inteira.

135

1º de MAIO
“Amor por Cristo e sempre em
Cristo.....a fim de que Maria, a Mãe de
Deus e Rainha da Polônia, nos aceite
ao seu serviço.”

Maria, tem que ter um lugar sempre
especial em nossa Vocação, pois de Sua
vocação, brotaram todas as outras
vocações.

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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2 de MAIO

“Mãe de Cristo, Santíssima Virgem,
intercedei por mim, um pecador!

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós........
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3 de MAIO

“Eu devo rezar pela intercessão da
mais bendita Rainha Virgem....”

Quem mais poderia ser melhor
intercessora entre nós e Jesus, que Maria
Santíssima.

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
138

4 de MAIO
“Proclame a liberdade e a salvação
dos trabalhadores, a opressão e
humilhação, através da ignorância e
miséria”.

A ignorância e a miséria mostra que
ainda há escravidão do homem.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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5 de MAIO
“Vamos deixar a fé de vocês renascer
completamente
da
humanidade
perfeita, de tal forma que, pelas suas
palavras, vocês poderiam estar hábeis
para o nível das montanhas criadas
por Satanás, nos relacionamentos
sociais e lance-as no vale de uma vez,
nivelando todas as desigualdades... na
sociedade
Quando nós estivermos cientes da
perfeição de nossa humanidade,
poderemos desmontar as montanhas de
ódio criadas pelo Maligno.
Cristo Ressuscitado, que por Seu amor
divino, subistes aos céus, tende piedade
de nós.
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6 de MAIO
“Todos na sociedade são valiosos
para algum grau de trabalho pela
sociedade!.”

Somente quem trabalha, tem valor na
sociedade em que vive.

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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7 de MAIO
“Cada um deveria produzir mais do
que precisa para sua própria
manutenção”.

Se cada um produzisse mais que do
precisa, sobraria para ele doar, aos que
nada tem.

Cristo Ressuscitado, que mandastes à
Sua igreja e às nossas almas, o Espírito
Santo, tende piedade de nós.
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8 de MAIO
“Para cada pessoa, houve uma criança
numa época e haverá um ancião no
futuro, como um peso para a
sociedade.
As crianças, os deficientes e os
anciãos nada produzem; dependem
dos que produzem mais...”

Cristo Ressuscitado, nosso Pai eterno,
tende piedade de nós...
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9 de MAIO
“E o que podemos dizer daqueles que
vivem dos trabalhos de milhares e
milhares de pessoas, aqueles que se
fôssemos coletar todo o bem que
fizeram durante toda a sua vida não
seria suficiente para pagar por um dia
de sua exagerada existência?
Existem pessoas de vivem do trabalho
dos outros. De que que vale sua
existência?”

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós...
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10 de MAIO

“Os doutores da lei e, à maneira dos
homens de hoje, diziam que cada um é
livre para usar sua própria propriedade
com ele vê melhor. Esta é uma teoria
planejada para justificar ações
demoníacas do príncipe deste mundo.
Existem homens que acham que
podem dispor do jeito que quiserem de
suas propriedades. Não somos donos
nem de nossas vidas, quanto mais de
nossos pertences?”

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
poderosos, tende piedade de nós...
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11 de MAIO

“ Apresente aos homens Cristo
revelado em seu poder e grande
homem, o juiz que julga a todos de
acordo com seus atos”.

Nós precisamos mostrar Cristo, às outras
pessoas, o Cristo Misericordioso, mas
Justo.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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12 de MAIO

“Não há propriedade mais santa que a
propriedade pessoal, propriedade que
é produzida pelas nossas habilidades
e trabalhos

Não há propriedade mais santa do que
aquela que produzimos com nosso
próprio suor.

Cristo Ressuscitado, que por amor aos
pecadores arrpendidos te apresentastes
a Maria Madalena, tende piedade de nós.
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13 de MAIO

“Todo o Cristianismo está em estado
de fluxo, mudando para uma nova
ordem social, acima de tudo, está para
ser melhorada”.

O Cristianismo deve auxiliar a sociedade,
uma vez que esta é composta de seres
humanos falhos pela sua própria
natureza.

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
partir o pão, tende piedade de nós.
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14 de MAIO
“Nós vivemos neste exato momento
nesta nova ordem que está emergindo
num mundo baseado na liberdade e
justiça, uma ordem que nasceu há
muito tempo atrás na consciência do
povo cristão .”

O Povo Cristão já tinha idéia do que era
liberdade e justiça.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.....
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15 de MAIO
“É uma ordem social na qual o
atual bem das pessoas, moral,
intelectual e material deveria ser a
meta de todas instituições, uma nova
ordem social na qual escravos de todo
tipo deveriam desaparecer
para
sempre, na qual o povo... deveria
decidir assuntos públicos por ele mês”
Sim, a ordem social deveria estar
presente em todos os ramos da vida
humana, assim todos teriam direito à
educação, política, etc..
Cristo Ressuscitado, que vencestes
pelo amor e sofrimento, tende piedade de
nós.
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16 de MAIO

“Aos fazendeiros devem ser dadas
terras, educação e igualdade social.
Similarmente, os trabalhadores devem
ter o direito de igual participação na
renda nacional de acordo com suas
habilidades, méritos e trabalho”

Deveria
haver
igualdade
entre
fazendeiros e trabalhadores levando em
conta o trabalho, aptidão de cada um.

Cristo Ressuscitado,fonte da verdadeira
Paz, tende piedade de nós.
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17 de MAIO
“Nós precisamos nos esforçar para
estender um espírito de cooperação e
independência pelas nossas várias
organizações religiosas e tomar
cuidado para que o povo possa
sempre ser protegido pelo Clero.”

O povo deve auxiliar as instituições
religiosas e por ela ser protegido.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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18 de MAIO
“Não deveria haver nada melhor do
que uma chuva pesada de invenções
úteis” (409).

Coisas boas chamam mais coisas
boas....devemos fazer o bem que se
multiplica.

Cristo Ressuscitado, que por Seu
Poder divino subsistes aos céus, tende
piedade de nós.
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19 de MAIO
“Paz não é para ser reconciliada com
o fato de que o mal existe neste
mundo”.

Paz é paz, não deve depender da guerra
para existir.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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20 de MAIO
“Se por causa deste fato de nossa
natureza
humana
há
uma
solidariedade entre o mal e o
sofrimento aqui na terra, a esperança e
alegria cristãs deveriam ser unidas
pelo amor que reabilita a todos nós”

O Bem tudo vence e nos faz enxergar
sob outro prisma o sofrimento existente
nesse mundo.

Cristo Ressuscitado, que exaltastes a
Fé dos que acreditam sem tê-Lo visto,
tende piedade de nós
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21 de MAIO
“O princípio mais importante em todo
planejamento social - trabalhar menos
com estruturas sociais do que com
pessoas”

As pessoas fazem parte da sociedade.
Fazendo bem uns aos outros, a
sociedade será perfeita.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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22 de MAIO
“Nós precisamos ensinar as pessoas
um senso social, um sentimento de
irmandade, educá-los para a liberdade
e responsabilidade mostrando que o
Reino de Deus é a maior liberdade e
felicidade de cada um dependerá no
seu cumprimento da vontade do Pai
dos céus, isto é, fazer aquilo que trará
mais benefício a todos
Uma sociedade composta de pessoas
cientes da necessidade da educação e da
responsabilidade será uma sociedade
compostas de futuros integrantes do
Céu....
Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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23 de MAIO
“A felicidade de todas as pessoas está
encarnada na felicidade da sociedade
e a felicidade de toda a Nação depende
da felicidade de todas as outras
Nações.”

Felicidade gera felicidade. Uma Nação
feliz é composta de cidadãos felizes.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira felicidade, tende piedade de
nós.
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24 de MAIO
“A maior liberdade para a pessoa
humana é não depender de fazer
aquilo que lhe agrada, não usar e
abusar de suas habilidades e
possessões, mas a possibilidade de
fazer aquilo que trará o melhor para a
sociedade.”

A pessoa deve estar sempre consciente
de sua participação na sociedade; de
seus direitos e deveres...

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
159

25 de MAIO
“A
mais
importante
responsabilidade dos Cristãos é viver
dos frutos de seu próprio trabalho,
seguindo o exemplo de São Paulo e as
palavras de São Tiago”

Cristão é sinônimo de amor, amor que
alcança a todos através do trabalho
constante de todos.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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26 de MAIO
“Encontrem-se para Oração comum
porque no presente nas paróquias e
nas igrejas há muito pouca unidade
espiritual separando e
ampliando
comunidades diferentes”.

O surgimento de várias comunidades
dentro de uma só igreja demonstra que
não está havendo Oração em comum,
como era feito nas Primeiras
Comunidades.

Cristo Ressuscitado, fundador de nossa
santa Igreja, tende piedade de nós.
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27 de MAIO
“Participe em vários trabalhos bons...
em ordem de desenvolver um espírito
interior de piedade. Se afaste de toda
vaidade e das coisas mundanas.”

A piedade se aprofunda, cada vez mais,
quando a vaidade das coisas do mundo
se esvai.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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28 de MAIO
“A certeza teológica que o Reino de
Deus requer uma santidade pessoal e
contínua união com Deus. Sexo,
nacionalidade, raça ou
rito, não
importam.

O que importa para Deus rumo a
santidade.

Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos enviastes os apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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29 de MAIO
“Então, através destes membros
estabeleça e dirija várias sociedades e
uniões com a ajuda daqueles que
podem fazer investimentos capitais.
Forme uma família espiritual. Esforcese para levantar o estandarte da vida
constantemente

O ser humano no caminho da perfeição é
o membro ideal para empunhar o
estandarte da vida.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sofrimento, tende piedade de nós.
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30 de MAIO
“Conversão: reforma cristã através
de mudança de toda a vida e práticas
diárias, por exemplo, maus hábitos,
costumes e relacionamentos”.

Conversão nada mais é que deixar para
trás tudo o que nos trouxe malefícios e
iniciar uma nova vida baseada no
amor.....

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
partir do pão, tende piedade de nós.
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31 de MAIO
“Todo trabalho de organização deveria
começar de grupos de paz dos irmãos
trabalhando no ministério paroquial.”

Vida desorganizada só traz desgosto. A
organização é o ponto de partida para o
bem viver. E o Ministério paroquial para
bem caminhar é necessário ser composto
de pessoas organizadas.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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JUNHO

No mês de JUNHO vamos nos dedicar
aos pensamentos de Janski que
cuidam do AMOR, aquele AmorDoação brotado do sangue do
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ao
qual dedicamos esse Mês.
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1º de JUNHO
(uma Oração por um amigo) “Oh. Deus!
De infinita bondade, desviai-o do mau
caminho,
no
qual
eu
o
confirmei...Iluminai seu espírito e
purificai seu coração....Despertai nele
sua Santa Fé...”

O verdadeiro amor alcança a
todos, sem distinção. O verdadeiro amigo
é aquele que quer o bem dos que foram
postos em seu caminho.......

Cristo Ressuscitado que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende......
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2 de JUNHO
“Deus, oro pela graça de lidar com
estranhos de uma maneira cristã, e
para perdoar todas as ofensas...”

Nosso irmão é todo aquele que está a
nosso lado, necessitando de uma palavra
amiga. Não neguemos o que de melhor
existe em nós: o amor....

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós...
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3 de JUNHO
“...eu estou decidido a não viver só
para mim, mas para Vossa Glória e o
bem de todos...”.

Não deixemos que nosso egoísmo nos
afaste de Deus e dos irmãos.....

Cristo Ressuscitado, que por Vossa
Ressurreição nos encorajas a nos libertar
dos nosso pecados, tende piedade de
nós.
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4 de JUNHO

“ Oh! Deus, perdoai-me todas as
minhas transgressões contra o amor
de meu próximo.”

Não há juiz, no mundo, que consiga
absolver as transgressões contra os
irmãos.

Cristo Ressuscitado, que tiras o pecado
do mundo, perdoai-nos Senhor...
171

5 de JUNHO

“Oh! Deus, daí-me a Graça e ajudaime, de modo que eu, de minha parte
possa ajudar os outros no caminho da
salvação.”

Precisamos pedir forças para Deus, para
não nos desviar e nem desviar ninguém
do caminho da salvação.

Cristo Ressuscitado, Nosso Eterno
Deus, tende piedade de nós.
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6 de JUNHO
“Oh! Deus, arrancai de mim todos os
sentimentos de auto-interesse e
desejo de glória....

Nosso egocentrismo
egoísmo. Peçamos
desprendimento...

nos leva ao
a Deus, o

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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7 de JUNHO

“Concedei-me, oh! Deus, que a
oportunidade que Vós me ofereceis
agora de servir-vos mais entre as
pessoas, posse ser usada para Vossa
Glória e de acordo com a Vossa
vontade...”

Servindo as pessoas, estaremos servindo
a Deus.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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8 de JUNHO

“Oh! Deus, quando eu deixarei de ser
carga para os outros por causa de
minhas necessidades excessivas!”

Não devemos ser carga para mingúem e
sim a “mão amiga” disposta a ser
estendida em favor do irmão.

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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9 de JUNHO

“...eu deixo para trás tudo de ruim.... e
delicio-me
a
filantropia...Esses
templos sem vida de humanidade, são
agora muito pequenos para mim!

Devemos nos dedicar à filantropia.....ela
faz parte do nosso amor ao próximo.

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pela injustiça, tende piedade
de nós...
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10 de JUNHO
“ Ore, pela graça, para estar
completamente livre dos laços deste
mundo, para se dar completamente e
totalmente para o serviço de Deus e do
próximo...”

Sem as amarras que as “delícias” do
mundo traz, estaremos livres para
desfrutar da companhia do irmão...

Cristo Ressuscitado, que mandastes à
Igreja e às nossas almas, o Espírito
Santo, tende piedade de nós.
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11 de JUNHO
]
“Ore por perseverança no seu
trabalho, nos estudos e nos
relacionamentos com as pessoas....”

A perseverança nos encaminha para a
perfeição. Ser perseverante na amizade
com os irmãos nos faz cada vez mais
generosos e confiáveis.

Cristo Ressuscitado que triunfastes pelo
sacrifício, tende piedade de nós.
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12 de JUNHO
Não se confraternizar facilmente, sem
fraternidade em Cristo”

Se o nosso amor pelo irmão não tiver
raízes em Cristo, de nada valerá.

Cristo Ressuscitado, vencedor do mal
e da morte, tende piedade de nós.
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13 de JUNHO
“Devemos dar ajuda aos nossos
irmãos orientando-nos a retornar à
Igreja, tirando-os de má situação
financeira, facilitando-lhes a iniciação
numa nova e regular vida cristã, a fim
de fortalecer e confirmar a sua
conversão.”
A nossa ajuda ao próximo ultrapassa o
nosso egoísmo . Nós não queremos só
dar uma ajuda superficial – queremos a
conversão total do irmão – daremos tudo
o que estiver ao nosso alcance seja
espiritual ou materialmente.
Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos, enviastes os apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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14 de JUNHO

“Não é fácil confraternizar-se aos seus
e à Fraternidade de Cristo”.

Confraternização é o momento onde
todos
deveriam
partilhar
suas
experiências. Mas, como é difícil falar de
nós
mesmos
para
os
outros....principalmente de nossas dores.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira paz, tende piedade de nós.
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15 de JUNHO

“Trabalhar
menos
sobre
os
mecanismos que sobre as pessoas”.

Deus nos criou para que nós servíssemos
de tudo que Ele colocou no mundo. Nada
pode sobrepujar ao homem, feito a sua
imagem e semelhança.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno
Deus”.
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16 de JUNHO

“ O maior bem se realiza pela caridade
e não pela racionalidade dos
conceitos”.

A caridade que chega ao homem, nem
sempre é fruto da razão e sim do
coração”.

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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17 de JUNHO

“O pensamento toma vida e ação, uma
vez que ele esteja unido ao nosso ser”.

Se só pensarmos em realizar um ato de
caridade, sem que esse brote do coração,
nada vamos conseguir.

Cristo Ressuscitado. Recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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18 de JUNHO

“ A perfeição sempre depende da
espiritualização,
pois
qualquer
materialização leva ao egoísmo”.

A caridade material (dar, sem sentir) é
mais egoísmo que caridade, é uma
necessidade de “se mostrar”, e não brota
do interior da pessoa.

Cristo Ressuscitado por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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19 de JUNHO

“Eu sou servo da nossa sociedade,
com o dever de trabalhar com todas as
forças pela sua manutenção e pelo
crescimento”.

A sociedade é feita de um grupo
de indivíduos. Se um falhar, fica difícil
para os outros consertarem o estrago.

Cristo Ressuscitado, por nosso pai
exaltado na humilhação, tende piedade
de nós.
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20 de JUNHO
“Na profundeza de minha alma, eu
renovo
todas
as
minhas
resoluções...Oh! Deus, aceitai-as e
concedei-me a vontade e a fortaleza de
cumpri-las”

Senhor, daí-me forças para que eu possa
atingir a perfeição.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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21 de JUNHO

“Oh! Deus, vós sois Todo-Poderoso!
Trazei-me de volta aqueles momentos
de
vossa
graça...Multiplicai-os,
purificai-os, preservai-os em mim!

Cristo Ressuscitado, vencedor do mal e
da morte, tende piedade de nós,
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22 de JUNHO

“Oh! Deus, daí-me a força para manter
minha presente resolução. Daqui para
frente, tanto quanto possível, impedirme de relaxar!.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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23 de JUNHO

“Uma multiplicidade de ocupações,
problemas e preocupações me
impedem de viver na presença de
Deus, então isto é mais uma razão
para reduzi-las, drasticamente...”

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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24 de JUNHO

“Se eu estou voltando ao caminho da
verdade, não é por mérito meu, mas
somente pela misericórdia infinita de
Deus”.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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25 de JUNHO

“Eu devo tudo a Deus. Toda minha
esperança esta Nele!

Cristo Ressuscitado, que por Seu amor
divino, subistes aos Céus, tende piedade
de nós.
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26 de JUNHO

“Eu devo observar a lei de Deus,
rigorosamente! Tlavez o bom Deus
breve tirará esta secura e concederme-á a consolação interior”.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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27 de JUNHO

“Para minha humilhação eu ainda
tenho certa aridez, certa dissipação no
meu amor e zelo. Perdoai-me,
misericordiosamente, Deus, meu único
abrigo, por fracassar em fazer um
esforço suficiente para sair deste
estado...”

Cristo Ressuscitado, Juiz dos bons e
dos maus, tende piedade de mim.
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28 de JUNHO

“Estimulado pelo amor por Deus e
Senhor, eu ofereço tudo a Ele. Que
tudo seja conforme a sua vontade e
para meu serviço!”.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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29 de JUNHO

“O Senhor Deus me deu uma lição
para sempre, a de me fazer saber que
minha conversão foi muito claramente
realizada somente por sua graça....”

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
partir o pão, tende piedade de nós.
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30 de JUNHO

“Espírito Santo, iluminai-me, fortaleceime, acendei em mim e enchei-me
completamente com o mais perfeito
amor....”

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição, tende piedade de
nós.
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JULHO

No Mês de Julho, mês que marca a
metade do ano, vamos refletir com
Janski sobre Doação, Piedade,
Perfeição, Obediência, Disciplinam,
virtudes com que ele lutava
diariamente.Iniciemos mostrando o
que ele pensava sobre a Guerra e a
Paz.
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1º de JULHO

“ Uma pessoa pode destruir o que
milhares construíram”.

Apenas uma palavra pode destruir todo o
“vocabulário”, imaginem ações e
verdades aparentes?

Cristo Ressuscitado,nosso
Deus, tende piedade de nós.
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Eterno

2 de JULHO

“O nosso trabalho é o trabalho de
Cristo , não para incitar a batalha , mas
para finalizá-la em eterna união,
através de Cristo, Nosso Senhor”.

Cristo veio trazer a Paz e a união entre os
irmãos.

Cristo Ressuscitado, Nosso Eterno
Deus, tende piedade de nós.
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3 de JULHO

“Nós somos pessoas sem desejo por
poder, amando as pessoas unidas em
um espírito”.

Só o amor é preciso para iniciar uma
comunidade de irmãos.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira paz, tende piedade de nós
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4 de JULHO

“Todo o Cristianismo é hoje um
período de transição para uma nova
ordem social; uma ordem que os
princípios políticos de estrutura devem
ser melhorados...

O Cristianismo é a ordem social sempre
devem andar juntos, pois a sociedade
deve ser formada pela união dos irmãos.

Cristo Ressuscitado, que venceste pelo
amor e sofrimento, tende piedade de nós.
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5 de JULHO
“Verdadeira ordem social não existe
hoje. Se existir, é somente um germe,
como uma necessidade geral ou uma
aspiração.”

A união de um só pensamento é a
semente da ordem social. Se germina, aí
é outra coisa...

Cristo Ressuscitado,que triunfastes pelo
sofrimento, tende piedade de nós.
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6 de JULHO
“Civilização requer que a justiça não
seja limitada a relacionamentos
individuais mas a toda a sociedade e
governo... então, ao invés de vingança,
tribunal de justiça, deixemos que haja
um tribunal de espírito”.

Se houvesse um tribunal de espírito a
justiça seria para todos....

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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7 de JULHO
“Ao invés de guerra armada, deve
haver um tribunal de justiça. Para
chegarmos a isso, nós devemos
levantar o valor e a autoridade da
Santa Sé... unir as Nações Católicas e
seus exércitos contra as forças antiCristãs”.
Hoje em dia unir as Nações Católicas
para colocar fim às forças antiCristãs....somente através da Oração.

Cristo Ressuscitado,que vencestes pelo
amor e sacrifício, tende piedade de nós.
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8 de JULHO
“Para unirmos todas as Nações e
colocar um fim à guerra, a iniciativa
deve partir de nós.”

Nós fazemos parte de uma Nação.
Quando essa Nação estiver em guerra, a
iniciativa deve partir de cada um e unir as
forças de um só pensamento.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós.
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9 de JULHO
“Alguns provocam guerras, outros
simplesmente suportam a idéia para
fortalecer
seus esforços, para
estabelecer a união entre os governos,
pessoas
e
diferentes
classes
sociais...”
Na guerra sempre há duas partes: os que
fazem a guerra e os que lutam para que
ela termine. Façamos parte, sempre da
segunda hipótese.

Cristo Ressuscitado, que durante 40
dias ficastes entre os homens, tende
piedade de nós.
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10 de JULHO
“Para terminar com uma guerra é
preciso começar estabelecendo um
acordo perfeito com Deus pela
purificação
de
si
mesmos,
reconciliação... penitência e oração
para unidade e acordo.”

Oração, sempre Oração é a nossa arma
contra todos os males.

Cristo Ressuscitado,causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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11 de JULHO
“A espada da justiça não foi tirada da
sociedade católica... Cristo, o Senhor,
não usou a espada. Ele rejeitou seu
uso e condenou todo o senhorio
temporal sobre os outros... Ele não
nos deu com isso o único exemplo da
mais alta verdade que é a meta do
Cristianismo”

Cristo era contra toda e qualquer
violência e de poder.

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pela injustiça, tende piedade
de nós.
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12 de JULHO
“Cristo, o Senhor e os primeiros
discípulos
nem
pensaram
em
revolução, guerra, nacionalidade ou
teoria política, mesmo sendo a
nacionalidade judaica tão forte e
importante... Os Cristãos não fizeram
revoluções e guerras. Eles não
mantiveram suas nacionalidades
antigas...”

Cristo era contra a guerra, a sua espada
era a Oração.
Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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13 de JULHO
“Por terra do Pai é geralmente
entendido a tradição nacional, glória
pagã de conquista, glória temporal,
então tudo o que encoraja o orgulho
nacional e o amor animal pelo país e
raça.”

Terra do Pai é a terra onde nascemos,
crescemos e formamos família

Cristo Ressuscitado, juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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14 de JULHO
“Somente a Religião pode responder
as necessidades sociais que até agora
não foram satisfeitas.”

A Religião é tão importante para o ser
humano que a sociedade em que a
Religião é fraca é uma sociedade débil e
fácil de se corromper.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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15 de JULHO
“Somente a Religião pode prover a
base para a estabilidade verdadeira, o
progresso
verdadeiro
e
o
desenvolvimento de todos os seus
poderes... mas, a base necessária de
tudo isso é a Religião”.

Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos, mandastes os apóstolos ao
mundo, tende piedade de nós.
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16 de JULHO
“Os principais meios de atingir a
liberdade nacional e que podem ser
usados até hoje são ; reformar a
elevação do Espírito e a conclusão da
moral
verdadeira
e
elevação
intelectual”.

País livre é aquele formado pela união de
homens renascidos.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós
214

17 de JULHO

“Não tenha pressa em tomar posições
ou acertar estruturas organizadas
antes de estarmos preparados... mas,
pressa através da perfeição”

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira paz, tende piedade de nós
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18 de JULHO
“Deus muito maravilhoso, com os
méritos e os sofrimentos de Cristo
Nosso Senhor e, pela intercessão da
Mãe de Deus esqueça os meus
pecados e perdoe-me.”

Cristo Ressuscitado, nosso Pai Eterno,
tende piedade de nós.
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19 de JULHO
“Causa do meu arrependimento,
grande é a minha tristeza, tristeza
suficiente ao todo de minha vida.
Humildade, aflição no corpo e no
espírito e amor por Vós, que não tem
fim”.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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20 de JULHO
“Concedei-me, oh! Deus, que eu possa
ser digno, que eu possa ser mais
sincero quando recebo absolvição e
ela possa ser confirmada em frente ao
vosso trono de juiz e para toda a
eternidade!”

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
mortos, tende piedade de nós”.
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21 de JULHO

“Que a minha absolvição possa me
trazer salvação e uma porção de Vossa
Glória. Eternamentte...”

Cristo Ressuscitado, Vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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22 de JULHO

“Quão miserável e sem valor, eu sou!
Misericordioso e Todo-Poderoso Deus,
eu ponho em Vós, toda a minha
confiança!”.

Cristo Ressuscitado, que por Seu amor
divino subistes aos céus, tende piedade
de nós.
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23 de JULHO

“Para cada bom pensamento, para
cada palavra gentil e poderosa, eu
deveria agradecer, humildemente, ao
misericordiosíssimo Deus, oferecendo
a Ele tais palavras, para sua glória...!”.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira paz, tende piedade de nós.
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24 de JULHO

“Peço a Deus para aumentar Sua graça
e benefícios em mim, se isto for
necessário para sua glória e para o
bem dos outros...!”.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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25 de JULHO

“Oh! Deus, concedei-me a sabedoria
de escolher o que é apropriado. Uma
parte pequena de vossas riquezas, no
entanto que é hoje mais necessária, e
implantá-la nas mentes e corações.”

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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26 de JULHO

“Oh! Deus, quão gravemente eu pequei
por minha falta de cuidado, minha
preguiça, minha frieza para convosco.
Oh! Senhor, concedei-me a graça de
fazer penitência por todas estas
ofensas!”

Cristo Ressuscitado,que triunfastes pelo
sofrimento, tende piedade de nós.
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27 de JULHO

“Oh! Deus, eu Vos ofereço os meus
mais
humildes
agradecimentos,
porque de novo, Vós me destes a
vontade e a força para começar de
novo com um exame diário de minha
vida...”

Cristo Ressuscitado,recompensa dos
perseguidos pela injustiça, tende piedade
de nós.
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28 de JULHO

“Mas eu mesmo...como é que eu
vivo...?. Sempre os mesmos velhos
pecados, maus hábitos e imperfeições
que continuam a me separar de
Deus...”

Cristo Ressuscitado, Nosso Eterno
Deus, tende piedade de nós
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29 de JULHO

“Uma falta de ordem em lidar com os
pequenos assuntos destrói minhas
intenções mais santas....Eu fico
ansioso por muitas coisas, enquanto
só uma é necessária: rendição
completa a Deus!.”

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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30 de JULHO

“Quando eu recebo a Santa
Comunhão, Deus me inspira com
sentimentos de humildade, maiores
que jamais experimentei em minha
vida...”.

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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31 de JULHO

“Oh! Deus, não me abandone,
completai vosso trabalho de minha
conversão. Ajudai-me a reconhecer a
profundidade de meu nada e a louvar
vossa grandeza!”.

Cristo Ressuscitado,que por amor a
todos enviastes os apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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AGOSTO

No mês de agosto vamos nos dedicar
às Vocações, sejam elas Sacerdotais,
Religiosas ou Leigas. Vejamos o que
Janski nos tem a dizer a respeito.
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1º de AGOSTO

“Se Deus me inspira, nunca deveria
imprimir, silenciar o sentimento
religioso por causa dos sentimentos
humanos”.

Que os nossos sentimentos humanos não
fiquem acima dos religiosos. Se sentimos
o chamado de Deus, seja para servi-Lo,
como Religioso ou Leigo, devemos nos
dedicar a esses impulsos.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e vida, tende piedade de nós.
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2 de AGOSTO
“A nossa vida inteira deveria ser de
oração e penitência”.

Devemos pautar nossa vida
porque ela nos fortificará
penitências que surgirão
caminho, como opção para
determinações espirituais.

na Oração,
nas várias
em nosso
as nossas

Cristo Ressuscitado, Vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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3 de AGOSTO
“O mais grave dos pecados é
negligenciar as santas Inspirações,
perder tempo de cuja duração somos
inseguros”.

Se nos abordam, Santas Inspirações, não
devemos deixá-las passar, porque pode
ser que não tenhamos mais tempo para
alcançá-las.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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4 de AGOSTO
“A nossa Santa Fé não só não
contradiz a Razão, mas ela se constitui
em sua raiz, direito e vida dessa razão.
Cada razão sadia pode e deve aceitála”.

Que toda a nossa Razão seja edificada
com a Fé que nos garante a sua
solidificação.

Cristo Ressuscitado que te manifestas
as almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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5 de AGOSTO

“Oh! Deus, permiti-me apaixonar-me
por Vós com todas as forças de minha
alma, com todo o meu espírito, todo o
meu coração e minhas afeições!”.

Cristo Ressuscitado, fundador de nossa
Santa Igreja, tende piedade de nós!”.
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6 de AGOSTO

“Como é difícil passar a vida sem
decência, para a vida religiosa.”.

Manter-se numa vida sem metas, sem
pudor, sem regras sociais é bem mais
fácil do que se impor ao aperfeiçoamento
moral centrado na vida religiosa.

Cristo Ressuscitado, que por seu poder
divino subistes aos céus, tende piedade
de nós.
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7 de AGOSTO

“Quero viver no Templo do Grande
Deus, para o qual devo chamar toda a
Humanidade – ao Templo de Deus que
é tudo. Nele encontro tudo o que eu
amava e foi delicioso amar, o que eu
pensava de mais verdadeiro, o que de
mais bonito ia fazer”.
Amar é dividir a felicidade, as emoções.
Em Deus encontramos a Paz, a Alegria, a
Plenitude – tudo isso devemos
compartilhar com os irmãos; ensiná-los a
ir ao encontro do Templo do Grande
Deus.
Cristo Ressuscitado, Rei dos céus e da
terra, tende piedade de nós,
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8 de AGOSTO

“Quem quiser ir mais alto e mais
longe, viver eternamente, deve não
desfalecer no sofrimento, mas deve
amar”.
O sofrimento nos faz mais fortes, capaz
de transpor obstáculos que, em
condições normais, não conseguiríamos.
A Vida Eterna exige uma vida austera e
persistente nos preceitos morais e
religiosos.

Cristo Ressuscitado que enceste pelo
Amor e sofrimento, tende piedade de nós.
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9 de AGOSTO

“Tenho convicção, cada vez mais
forte, que não é possível dividir-se,
mesmo um pouquinho, entre Deus e o
mundo”.

Deus é o Princípio e o Fim – tudo o que
diz respeito a Ele, não cabe divisões. O
mundo nos arrasta para o material, físico.
Deus é tudo, com Ele sentimos
completos.
Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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10 de AGOSTO
“ O homem, realmente religioso, não
deve se lamentar pelo seu passado,
ele tem sido a condição de sua
vocação”.

As manifestações religiosas de nosso
presente devem-se ao nosso passado.
Foi lá que adquirimos nossos ideais
religiosos.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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11 de AGOSTO

“ Entrego-me à Providência Divina,
reconhecendo, na minha miséria, a
justa punição pelas transgressões,
propondo-me a satisfazer os desígnios
de Deus pela paciência, humildade e
trabalho e, merecer o melhor êxito”
Deus não nos pune. Nós, somente nós, é
que nos punimos, quando reconhecemos
nossos erros. Precisamos estar atentos
aos desígnios de Deus.

Cristo Ressuscitado que se manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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12 de AGOSTO
“A ação e a idéia criadas pelo amor a
Deus verdadeiro, não podem estar
erradas”.

Quando pedimos a proteção de Deus,
nossas ações e idéias passam a ser por
Ele protegidas, e então, só podem estar
certas”.

Cristo Ressuscitado por nosso Pai,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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13 de AGOSTO
“Graças a Deus não me faltam bons
propósitos e planos, mas preciso
escolher bem, ter ordem e persistência
na realização deles.”

Mesmo estando nossas ações protegidas
por Deus, nossa natureza humana nos
leva a errar, por isso devemos estar
sempre atentos às nossas decisões.

Cristo Ressuscitado, Rei dos céus e da
terra, tende piedade de nós.
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14 de AGOSTO
“ O espírito em liberdade do corpo e
do mundo, somente volta-se para
Deus”.

Quando estamos em oração, estamos
livres de nosso corpo e podemos falar
com Deus, sem restrições.

Cristo Ressuscitado. Recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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15 de AGOSTO
“As teorias santas que são tão amplas,
dificilmente podem incorporar-se à
limitada e diversificada vida dos
pecadores”.

A vida dos santos não combina com a
vida dos pecadores. Os pensamentos, as
ações de uns são completamente
diferentes dos outros.

Cristo Ressuscitado, que por Vossa
Ressurreição nos encorajas a nos libertar
dos nosso pecados, tende piedade de
nós.
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16 de AGOSTO

“ O maior bem se realiza pela caridade
e não pela racionalidade dos
conceitos”.

Falar, falar de caridade sem agir é perda
de tempo e demonstração de fraqueza.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós........
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17 de AGOSTO

“O amor me influenciou e clareou
novos pensamentos. O que eu pensei
e li durante muito tempo, agora,
tornou-se um conjunto”.

Quando temos nosso pensamento
voltado para Deus, estamos sendo
movidos pelo Seu Amor e com o tempo
vamos nos conscientizando do que é
certo e do que é errado.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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18 de AGOSTO

“Deve-se passar o dia com a mesma
resolução e o mesmo entusiasmo de
servir a Deus, como se fosse o 1º e o
último dia de nossa vida”.

Servir a Deus, sempre a Deus. Nunca
deixar para depois os assuntos que se
referem a Deus. Nossa Vocação deve ser
realizada sempre, sempre.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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19 de AGOSTO
“Para que cada negócio tenha
sucesso, existe um só tempo favorável
– se o perdemos, a causa decai”

Devemos aproveitar nossa oportunidade
de fazer o bem, porque não sabemos se
haverá outra, pois podemos nos
esmorecer ao não realizarmos na hora
certa.

Cristo Ressuscitado que triunfastes pelo
sacrifício, tende piedade de nós.
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20 de AGOSTO
“Não há propriedade mais santa que a
propriedade individual conquistada
pelos nossos talentos e nosso
trabalho”
Nossos talentos e nossos trabalhos não
só geram propriedades materiais, como
também, e muito mais, propriedades
espirituais; aquelas que construímos e
usamos quando alguém necessita de nós
para um conselho, para uma indicação de
caminho, etc...

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós
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21 de AGOSTO

“Antes de tudo devemos tomar
consciência de nós mesmos e viver
para Deus.”

Somos criaturas de Deus, mas temos o
nosso livre arbítrio. Se não sabermos
quem somos, para o quê viemos e para
onde vamos, de nada vale nossa vida
aqui na terra. Somos apenas, mais uma
andar errante, sem Deus.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
251

22 de AGOSTO
“Antes de criar a harmonia de
pensamentos é preciso endireitar a
consciência, unir-se com Deus,
confessar-se.
A harmonia de pensamentos é fruto de
uma consciência tranqüila e uma
consciência tranqüila é fruto de uma
união com Deus, através do Sacramento
da confissão

Cristo Ressuscitado, juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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23 de AGOSTO

“A única vontade de Deus é que a
humanidade se realize. A realização
está no aperfeiçoamento da marcha
que conduz à perfeição no amor, na
Sabedoria e na Força”.

Fomos criados por Deus para que nos
realizássemos aqui na terra. Para que
essa realização aconteça é necessário
que tenhamos amor, Sabedoria e força.

Cristo Ressuscitado,,vencedor do Mal e
da morte, tende piedade de nós
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24 de AGOSTO

“É impossível conciliar o sossego com
a existência do mal.”

O mal nos traz confusão, desassossego.
Só Deus nos dá a plenitude de vida.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós
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25 de AGOSTO

“A Felicidade de cada pessoa está
incorporada
na
Felicidade
da
sociedade e a Felicidade de cada
Nação depende de todos os povos”

Somos todos irmãos. Quando um não
está feliz provoca a infelicidade do outro.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
Verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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26 de AGOSTO

“Servir à Religião é servir a causapátria”.

Nascemos, por obra de Deus, em um
loca; esse local é nossa pátria, a quel
devemos respeito e amor. Quando
praticamos
a
Religião
estamos
conseqüentemente, também servindo
nossa Pátria.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós
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27 de AGOSTO

“Existe paz quando existe união com
Deus e em Deus”

Se na estamos com Deus não estamos
em paz, porque a paz que o mundo nos
oferece é vaga e passageira.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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28 de AGOSTO

“ A Oração humilde, sincera, confiante,
por ela mesma é o começo da
verdadeira vida e sabedoria”.

A verdadeira sabedoria vem de Deus.
Orando a Deus, estando sempre com Ele,
vamos adquirindo a verdadeira vida.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós.
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29 de AGOSTO
“Aos propósitos santos e honestos
Deus ajuda, e o amor de Cristo é
solícito, mas também paciente,
simples e prudente”.

Tudo o que fizermos com boa intenção e
coração puro é considerado por Deus. É
do reto coração que brota as obras
inspiradas por Deus.

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pelas injustiças, tende
piedade de nós.
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30 de AGOSTO

“Eis a gleba pronta, espera pela
semeadura; não devem deixá-la aos
semeadores, arbitrariamente”.

As Vocações devem ser muito bem
trabalhadas, pois estamos lidando com o
que de melhor existe no ser humano: a
sua ligação íntima com Deus.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós.
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31 de AGOSTO

“Só a Religião, pode proteger os
direitos que alguém possui, o presente
bem estar”.

O homem está muito egoísta, cada um
quer mais para si. Só a Fé num Deus
Verdadeiro que enviou Seu filho, para
morrer na Cruz, por nós, poderá proteger
nossos direitos de ser humano.

Cristo Ressuscitado, que vencestes
pelo amor e sofrimento, tende piedade de
nós.
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SETEMBRO

No mês de Setembro, mês da
Bíblia, vamos refletir sobre o que
Janski dizia da Palavra de Deus,
Palavra que o converteu e o levou até
terras desconhecidas a fim de
congregar pessoas com os mesmos
pensamentos e meus ideais.
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1º de SETEMBRO

“Estar pronto a perder tudo o
desnecessário... estar pronto a perder
qualquer privilégio e assim completar
a libertação do seu espírito...”

O que nos prende aqui na terra, além do
que toca ao emocional, são nossos
pertences, o que adquirimos durante
nossa vida. Precisamos estar prontos a
perder tudo isso em prol do espiritual.

Cristo Ressuscitado, por nosso Pi,
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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2 de SETEMBRO

“O que significam todos os meios e
bens terrenos (mesmo os mais fartos)
diante dos bens eternos, meios
espirituais e Graças Divinas? Como
são insignificantes!
Precisamos
estar
cientes
da
insignificância dos bens materiais senão
sofreremos muito ao perdê-los...

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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3 de SETEMBRO

“... A essência da vida está no bom
uso do tempo... O bom uso do tempo
consiste em não perdê-lo com coisas
que não levam ao fim escolhido: pouco
com as que levam indiretamente: e
totalmente com as que levam a Ele
diretamente...
Devemos fazer tudo, pensando em Deus,
senão o tempo será em vão...

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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4 de SETEMBRO

“Não dispersar a atenção com vários
objetivos. Escolher objetivos cujas
realizações não exorbitam as forças.”

Façamos tudo com muita atenção e
discernimento e nunca façamos o que
não está ao nosso alcance, porque
poderemos cair no erro.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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5 de SETEMBRO

“Não iniciar nada a não ser o que
queremos terminar logo.
Quando vamos começar lago,
devemos te em mente como será: o
princípio, o meio e o fim, Se não
estivermos certos do que vamos fazer,
não façamos...”

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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6 de SETEMBRO
“Terminar o que tenhamos iniciado. Se
não tiver vontade de trabalhar no que
deve ser realizado, não começar outro
trabalho, então pedir a Deus a Graça
para cumprir o dever.”

Muitas vezes, nós fazemos o que não
gostamos: quando isso acontecer,
peçamos a deus paciência e
perseverança.

Cristo Ressuscitado, que triunfaste pelo
sacrifício, tende piedade de nós.
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7 de SETEMBRO

“Todos os trabalhos e os deveres
menos importantes devem dar a
prioridade aos mais importantes.
Portanto, terminar os serviços mais
urgentes...

Não deixemos para trás os trabalhos que
não gostamos. Se eles forem urgentes,
façamos primeiro.....logo ficaremos livre
deles!

Cristo Ressuscitado que triunfastes pelo
sacrifício, tende piedade de nós.
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8 de SETEMBRO

“Ajeitar-se sozinho e ainda ajudar os
demais.”

Tentemos fazer tudo sozinhos, daí
acabaremos logo e poderemos ajudar
nossos colegas que tem dificuldade para
rápidas soluções.

Cristo Ressuscitado,vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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9 de SETEMBRO

“No céu não haverá sexo, e sim, tal
satisfação e gozo de amor que a nossa
razão, a nossa idéia, nem poderá
sentir”

Sexo dá um prazer advindo de nossa
natural humana, portanto, passageiro. No
céu, a alegria de estar perto de Deus
sobreporá todos os demais.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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10 de SETEMBRO
“A dependência sexual temporal é
imperfeição de nosso ser”

Os prazeres inerentes a nossa
humanidade nos provocam dependência:
sexo, bebida, cigarro, etc....Devemos
lutar para nos libertar desses prazeres.

Cristo Ressuscitado, que durante 40
dias ficastes entre os homens, tende
piedade de nós.
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11 de SETEMBRO
“Na dependência sexual está a mais
perigosa paixão - tende a predominar e
a submergir a vida toda. Assim sendo
há de ser mantida e dominada nos
limites determinados.
Deus nos criou homem e mulher, cada
um com suas tendências sexuais e essas
tendências duram a vida toda. Portanto,
vivamos de acordo com os mandamentos
de Deus: o sexo foi criado para
procriação, para que novos seres
cheguem ao mundo.

Cristo Ressuscitado, que venceste pelo
amor e sacrifício, tende piedade de nós.
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12 de SETEMBRO
.
“É necessário arrancar a raiz da terra,
e volver o coração e o amor para o
nosso princípio e fim verdadeiros.”

Lutemos para que o nosso coração e
nossa mente estejam voltados somente
para o Senhor Jesus.

Cristo Ressuscitado, rei dos céus e da
terra, tende piedade de nós.
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13 de SETEMBRO
“A imposição à natureza é a única
forma de regeneração do Cristianismo:
a natureza depravada, revolta contra o
espírito...

Lembremos de qual foi a causa da
decadência do Império Romano; o maior
império já existente nos tempos antigos.
Foi o pecado, a depravação. Enquanto
pecavam esqueciam que o inimigo estava
lutando pela vitória.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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14 de SETEMBRO
“Por isso, o primeiro impulso sexual, é
necessário dominar pelo espírito,
sufocar a natureza corrupta...
e
vencendo, levar o espírito à união com
Cristo Senhor

Há quem diga (e são muitos) que sexo é
vida. Sexo não é vida, faz parte da vida.
Quando necessário ele é abençoado,
quando usado para fins só do prazer pelo
prazer, deve ser afastado.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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15 de SETEMBRO
“Em relação aos irmãos: sempre
manter a seriedade, a calma, evitar a
impaciência, a tristeza e a fraqueza sempre ter a mais diligente caridade,
ação

Mesmo que estejamos “para baixo”,
nunca devemos transparecer nossa
fraqueza, principalmente se um irmão vir
a nós para pedir uma ajuda.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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16 de SETEMBRO
“Com muita freqüência, andar entre os
irmãos.. e, com paciência, serenidade,
caridade, firmemente conquistar os
corações para que todos se unam,
cada vez mais, na verdadeira mente e
efetivamente em Cristo Senhor, a única
eterna esperança e amor..”
Lutemos para conservar a união entre os
irmãos, conquistando seus corações,
sempre olhando para as coisas do alto.

Cristo Ressuscitado, que mandaste a
nossa Igreja e aos nossos corações, o
Espírito Santo, tende piedade de nós.
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17 de SETEMBRO
“Essa nossa união espiritual em Cristo
Senhor, nosso Deus, gera realmente a
fraternidade verdadeira, diante da qual,
quaisquer laços de sangue e corpo...
casuais, ilusão verdadeira”.

Quando estamos com Cristo, nossa união
deixa de ser humana e passa ser
espiritual. Sentiremos um amor pelo
irmão sem quaisquer outras intenções
senão a do verdadeiro
Amor.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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18 de SETEMBRO
“Procurar levantar cada irmão, à mais
alta perfeição, considerando a si
próprio, por mais baixo, iniciante...

Quando nossos irmãos se sentirem
fracos, imperfeitos, devemos ajudá-los e
reerguê-los, mesmo que para isso
possamos parecer que nada somos....

Cristo Ressuscitado, fundador de nossa
santa Igreja, tende piedade de nós.
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19 de SETEMBRO
“Não procurar nada, a não ser
comprometer-se, acima das condições
e meios, ao que Deus nos está dando
atualmente,
mas
aproveitar
zelosamente os meios atuais”

Temos que aproveitar todos os minutos
de nossa vida com os meios e condições
que Deus nos dá.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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20 de SETEMBRO
“A Caridade paciente, agindo com
naturalidade e procedência, vencerá
tudo “

A Caridade, como por exemplo: dar um
conselho, ouvir os desesperados, dar um
pão a quem tem fome, arrumar emprego
a quem está precisando, etc... tem que
ser praticada com muita paciência. Ajudar
o outro só por ajudar não é caridade.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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21 de SETEMBRO

“Amar a Deus e ao próximo é o
principio do conhecimento da
sabedoria; é o princípio do Amor e da
Verdade”.

Amor a Deus e ao próximo encerra todas
os outros mandamentos. Amando a Deus
e aos outros estamos praticando a
Verdade que Deus nos deixou.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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22 de SETEMBRO

“A santa fé não nega a razão e sim
serve como princípio, lei e vida. Toda a
mente sadia pode e deve aceitar isso.”

Toda a razão deve estar de acordo com a
fé. Devemos sempre levar em
consideração a Fé, quando a razão está
em jogo.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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23 de SETEMBRO
“É possível para a fé, ser explicada
pela razão muito clara e
óbvia.
Cristianismo é a revelação da meta
final do homem, maior que as metas
temporais... é por isso que, antes de
introduzir unidade de pensamento, nós
precisamos ter nossa consciência em
ordem, precisamos estar unidos com
Deus e termos nossos pecados
confessados”
Para que estejamos com nossa razão
“em dia”, devemos estar livre de nossos
pecados, livre das coisas materiais e
sempre em sintonia com deus.
Cristo Ressuscitado, fonte de todos os
Sacramentos, tende piedade de nós.
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24 de SETEMBRO
“ A única vontade de Deus é que a
humanidade deveria e deve desejar
cumprir, fonte do dever cumprido, a
marcha a caminho da perfeição em
amor, sabedoria e força de viver. ‘

Enfim, a vontade de Deus é que o
homem se sinta completo, livre, pleno.
Em ordem com Sua divina vontade e
senhor de si mesmo.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos
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25 de SETEMBRO
“Espiritualidade é humanidade, assim
como humanidade identifica consigo
mesmo tudo o que difere disto”

O homem foi criado para reinar sobre a
terra, usando da inteligência e da razão
que Deus lhe deu, mas sempre seguindo
a sua espiritualidade.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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26 de SETEMBRO

“O progresso da humanidade depende
da espiritualidade. A humanidade se
torna moral. Deve fazer moral tudo o
que é imoral.”

O homem sendo em ser espiritual, tudo o
que ele fizer estará timbrado com sua
espiritualidade. Se cada um agisse dessa
maneira a Humanidade não careceria de
Moralidade.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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27 de SETEMBRO

“O mundo exterior que nos rodeia não
está designado para ser contra a moral
dos interesses humanos.’

O homem é senhor de seu mundo
exterior. Se ele agir de acordo com a
moral, o mundo estará a salvo.

Cristo Ressuscitado, que por Seu Amor
divino subsistes aos Céus, tende piedade
de nós.
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28 de SETEMBRO
“O mundo personalizado, isto é, o
mundo que é constituído pela
presença da pessoa humana, pode
servir para desenvolver a pessoa
humana em todos os homens.”

O homem foi criado em condições
humanas e é nessas condições que ele
precisa crescer me se aperfeiçoar.

Cristo Ressusciatdo,nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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29 de SETEMBRO
“Deus nunca revelou-se a si mesmo
completamente ao homem, porque
Deus é infinito e incondicional,
eternamente imutável e o homem é
finito, condicional e mutável”.

Conhecemos Deus através de Seu Filho
e os exemplos que Ele deixou. Deus nos
revela através da natureza, nunca como
Ele é realmente, por causa de nossa
finitude.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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30 de SETEMBRO
“Por esta razão, os atributos de Deus
nunca podem ser
revelados ao
homem como eles são, mas somente
nos termos do relacionamento do
homem com Deus.”

Os termos do relacionamento do homem
com Deus são os que nos chegam
através dos sentidos.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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OUTUBRO

Neste mês dedicado às Missões,
vamos refletir sobre o que Janski fala
da
sabedoria.
O
verdadeiro
Missionário é aquele que é sábio ao se
dedicar a transmitir a Palavra de Deus.
De mostrar, aos que ainda não
conhecem, o Cristo Ressuscitado,
Aquele que morreu na cruz para nos
salvar e ressuscitou, mostrando assim
que a vida é eterna. E a terra é o lugar
onde conseguimos tesouros para
levarmos para a vida futura.
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1º de OUTUBRO
“ O homem cria para si mesmo o
tempo e o espaço para as suas boas
obras.Em poucas palavras, esta é sua
Vocação; criar na terra o tempo e o
espaço para a verdade e a virtude.”

O homem possui o livre arbítrio para fazer
o que quiser de sua vida, se errar terá
que encarar as consequência dos erros

Cristo Ressuscitado, por nosso Pai
exaltado da humilhação, tende piedade
de nós.
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2 de OUTUBRO

“Cristo leva a pessoa humana para ela
mesma, pela força de atração e desejo
da felicidade prometendo felicidade
sem fim...”

Cristo faz com que a pessoa reconheça
que é filho de Deus com direitos e
deveres advindos dessa filiação.

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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3 de OUTUBRO
“Somente o amor é capaz de mostrar
ao homem aquilo que é fundamental à
sua existência - libertá-lo do seu ego e
torná-lo tão abnegado que possa ser
absorvido por aquilo que não seja ele
próprio.”

A auto-suficiência a que o homem está
inclinado, constantemente o destrói e
somente o amor de Cristo faz com que o
homem se arrependa disso.

Cristo Ressuscitado, recompensa dos
perseguidos pela injustiça, tende piedade
de nós.
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4 de OUTUBRO
“Arrancando-nos do egoísmo, o amor
nos leva além de nós mesmos; ele nos
identifica com o Amado. Ele nos revela
o aspecto do seu ser”.

Somos criaturas de deus e a Ele
tendemos voltar. O que nos impede disso
é o nosso pecado.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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5 de OUTUBRO

“Somente o amor é capaz de renovar o
fundamento de toda a realidade moral
do homem e lhe dar nova vida.”

De fato, somente o amor nos dá vida
nova.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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6 de OUTUBRO
“Quando o amor efetua uma mudança
na pessoa não lhe tira a liberdade”.

O verdadeiro “convertido” é um homem
livre das amarras do pecado.

Cristo Ressuscitado, que por Seu amor
divino subistes aos Céus, tende piedade
de nós.
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7 de OUTUBRO
“Quando uma pessoa se apaixona, ela
está consciente do fato de que há uma
espécie de influência sobre ela, mas
essa influência não é nada a não ser
ela mesma. Portanto, todos os
sentimentos
que constituem a
dignidade pessoal do homem estão
relacionados com o amor.”

O amor retorna a pessoa amada. O Amor
de Deus nos leva a Ele.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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8 de OUTUBRO

“Precisamos proclamar continuamente
que Deus, na sua bondade e
misericórdia, é maior que todas as
nossas faltas...”

Deus é misericordioso e perdoa nossas
faltas, desde que arrependamos
sinceramente.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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9 de OUTUBRO
“ Se as criaturas podem preencher a
pessoa humana a tal ponto... o que
acontecerá se todos os pensamentos
dirigirem-se a Ele que é o próprio
amor, aquele perfeito amor do qual nós
gozaremos em toda a Eternidade?

Se uma pessoa “especial” aqui da terra
nos encanta, imaginem o que acontece
com o Verdadeiro Amor?

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós.
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10 de OUTUBRO
“ Contemplação é necessária hoje em
dia... Isto é evidente pela necessidade
de criação de Ordens Religiosas. Mas
hoje isto não convence o povo. Não é
todo mundo que quer ingressar num
Mosteiro. Conosco não se trata de um
tipo de Regra. O que está em jogo é a
aproximação à realidade espiritual, um
relacionamento mais elevado com
Deus...
Um relacionamento elevado com Deus
está acima de todas as Regras. É Deus e
o homem, num estágio mais elevado de
Amor.
Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos enviastes os Apóstolos à Terra,
tende piedade de nós.
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11 de OUTUBRO
“... Pelo fato da contemplação ter
entrado em colapso, a harmonia da
sociedade foi destruída mas, a fim de
reconhecer a necessidade dela
precisamos acreditar no espiritual,
acreditar em Deus, e que as coisas tem
dimensão eterna...

Se nós não vivermos com a convicção de
que nossa vida é Eterna, nada terá
sentido.

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
parti o pão, tende piedade de nós.
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12 de OUTUBRO
“... A possibilidade de relacionar-se
com a realidade espiritual e entrar em
comunhão com ela é praticada através
da Oração, da contemplação e do
êxtase.”

A oração nos leva a Deus, nos faz sair de
nosso “mundinho” medíocre de “homens
realizados” pelas conquistas materiais.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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13 de OUTUBRO
“Quanto mais vencermos a inércia do
espírito...
a
fragilidade
e
a
impetuosidade da carne, o espírito
todo dirigido a Deus e às verdades
divinas, mais conscientes e mais
constantes teremos o pensamento;
tanto mais estaremos nos dirigindo
corretamente e no melhor caminho em
todas as atividades e trabalhos.
A força de espírito alcançamos de Deus,
através da Oração.
Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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14 de OUTUBRO
“A primeira tarefa para o Cristão é o
renascimento em todos os aspectos
da vida pela purificação e iluminação..
esteja pronto para qualquer sacrifício...
Se há pessoas santas, tudo é possível.

Santificação é uma dádiva de Deus e
dever de todo Cristão-batizado.

Cristo Ressuscitado, que por Seu Amor
divino subistes aos Céuis, tende piedade
de nós.
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15 de OUTUBRO
“Quanto mais vencermos a inércia do
espírito...
a
fragilidade
e
a
impetuosidade da carne, o espírito
todo dirigido a Deus e às verdades
divinas, mais conscientes e mais
constantes teremos o pensamento;
tanto mais estaremos nos dirigindo
corretamente e no melhor caminho em
todas as atividades e trabalhos.”
Quanto mais nos aproximamos de Deus e
persistimos em sua companhia, mais
forte espiritualmente ficaremos.

Cristo Ressuscitado, que por seu poder
divino subistes aos céus, tende piedade
de nós.
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16 de OUTUBRO
“A primeira tarefa para o Cristão é o
renascimento em todos os aspectos
da vida pela purificação e iluminação...
esteja
pronto
para
qualquer
sacrifício...”
O verdadeiro Cristão está sempre se
renovando, ou seja, sempre atento a bem
seguir os exemplos de Cristo; sempre
procurando a perfeita purificação através
do Sacramento da Reconciliação e
sempre pedindo a iluminação do Espírito
Santo.

Cristo Ressuscitado, vencedor do Mal e
da Morte, tende piedade de nós.
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17 de OUTUBRO
“O maior bem para a glória de Deus e
para o benefício do próximo chegará
através daquilo que for feito com
amor...”

O amor é a mola propulsora que nos
impulsiona a fazer o bem. Portanto,
cultivemos sempre o amor.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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18 de OUTUBRO
“Antes de cada ação faça a pergunta:
será que isto é necessário? Atue num
espírito de liberdade da carne e do
mundo, completamente voltado para
Deus.”

Atitudes desnecessárias é perda de
tempo. Nem sempre temos o
discernimento para fazer a coisa certa;
então devemos parar, refletir sobre que
vamos fazer, para que nesse momento
de paz, Deus nos mostre o caminho
certo.
Cristo Ressuscitado, nosso eterno
Deus, tende piedade de nós.
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19 de OUTUBRO
“.. Ponha em primeiro lugar: tudo o
que é mais Cristão, mais santo, o
melhor e que tudo isto se encontre em
nossa comunidade fraterna.”

Uma verdadeira comunidade se baseia
nos ensinamentos Cristão, senão será
fácil dela se desfazer.

Cristo Ressuscitado, que por amor a
nós, mandastes os Apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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20 de OUTUBRO

“Congreguemo-nos num só espírito e
na mesma orientação e disciplina,
unindo os nossos recursos...”

Uma comunidade se inicia com a união
de seus membros, não só comunhão
espiritual, como também material.

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
partir o pão, tende piedade de nós.
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21 de OUTUBRO
“É necessário conquistarmos juntos a
conversão e a perfeição cristã pelos
meios mais eficazes possíveis, para a
defesa e serviço da Religião, para
maior glória de Deus e progresso
Cristão de nosso próximo..”.

O perfeito Cristão é aquele que, movido
pelo amor a Cristo, procura seguí-Lo da
melhor maneira possível e assim constitui
um exemplo para o próximo.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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22 de OUTUBRO
“Devemos dar toda a ajuda aos nossos
irmãos orientando-os a retornar à
Igreja, tirando-os de má situação
financeira, facilitando-lhes a iniciação
numa nova e regular vida cristã, a fim
de fortalecer
e confirmar a sua
conversão”.
Os já “convertidos”, ou seja, homens
novos renascidos do pecado, devem
cuidar de seu irmão menos afortunado,
iniciando pelo seu retorno e persistência
ao Cristianismo e até, se necessário for,
ajudá-lo em suas necessidades diárias.
Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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23 de OUTUBRO
“Inspirar pessoalmente indivíduos que
aparentam ter boa vontade com o
intuito de conduzi-los à comunidade,
onde eles possam modificar suas
convicções e modo de vida...
“Em nosso apostolado de Missionário,
devemos ter a perspicácia de perceber
as pessoas que tem vontade de seguir
a Cristo, palmilhando o caminho do
bem. Assim poderemos introduzi-los
em nossa comunidade e mostrá-los
como vive um bom Cristão.”

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
316

24 de OUTUBRO
“Influenciar os outros através de
trabalho
educativo,
publicações,
traduzindo as melhores obras para
futuras edições’.

Antes de nós, vários Cristãos, deixaram
seus pensamentos registrados em vários
livros que, hoje, servem de modelo para
nós. Devemos, então, divulgar esses
livros, quem sabe até editando-os
novamente.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
as almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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25 de OUTUBRO
“Todos os trabalhos, escritos, a
imprensa, publicações ocasionais,
servem para comunicação de idéias
religiosas aos necessitados...”

Retornando ao pensamento do dia
anterior a fim de completá-lo, os livros
sobre Religião devem ser oferecidos aos
que não tem condições de adquiri-los.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
318

26 de OUTUBRO
“Uma
recomendação
específica:
publique pequena exposição para os
não-convertidos e para os convertidos,
de acordo com a inspiração do Espírito
Santo... em forma de cartas... não
assinadas... apelando ao coração.”
Para que um coração se converta a
Cristo Jesus ou reforce a sua convicção
religiosa, façamos o máximo que for
necessário, enviando até cartas
referentes ao assunto. Durante a leitura,
pode haver uma conversão............
Cristo Ressuscitado, que te manifestas
as almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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27 de OUTUBRO
“Todos os dias nós renovamos os
nossos sofrimentos pelo pecado,
arrependimento interior e falha em
continuar nossas Resoluções de nos
esforçarmos pela melhora pessoal.”

O trabalho de um “convertido” é árduo e
contínuo; precisa estar sempre atento a
não mais cair nos antigos hábitos que o
afastava de Cristo.

Cristo Ressuscitado, que mandaste a
sua Igreja e as nossas almas, o Espírito
Santo, tende piedade de nós.
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28 de OUTUBRO

“Todos os dias nosso entendimento
se aprofunda de acordo com nossas
grandes falhas.

Quando estamos num processo de pósconversão, a cada “antiga” grande falha
surge um novo entendimento.

Cristo Ressuscitado, que exaltastes a
Fé dos que acreditam sem tê-Lo visto,
tende piedade de nós.
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29 de OUTUBRO
“Vastas e santas teorias não são
facilmente encarnadas nos limites
estritos da vida prática de pecadores.”

Nós já temos inscritos em livros os santos
exemplos de Cristão que deram a vida
pela causa de Cristo. Para nós esse
processo de assimilação a essas teorias
é difícil, mas não impossível.

Cristo Ressuscitado, pedra angular da
nossa Fé, tende piedade de nós.
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30 de OUTUBRO
“Viva na contínua presença de Deus,
em Oração, humildade e mortificação
tal que todas as obrigações possam
ser completadas com muito zelo e
seriedade”.

A vida diária do verdadeiro Cristão é
muito difícil. Ele precisa estar em
vigilância constante para não cair nos
antigos e pecaminosos hábitos.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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31 de OUTUBRO

“Viva diariamente, com tal desejo e
zelo pelo serviço de Deus, como se
este fosse seu primeiro dia e último
dia, o dia do julgamento”.
Nós sempre achamos que morte é para
os outros, para os mais velhos.....No
entanto, Cristo pode nos chamar a
qualquer hora. Então, devemos viver
santamente, cada dia, para que não
sejamos pegos de “surpresa”.

Cristo Ressuscitado, vencedor do mal e
da morte, tende piedade de nós.
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NOVEMBRO

O mês de Novembro é dedicado a
Todos os Santos e aos finados. Pela
unção do Espírito Santo, em nosso
Batismo, somos todos convidados à
Santidade, e todos, um dia, seremos
finados; nos encaminharemos para a
Vida Eterna. Mas, que para isso
aconteça, devemos ser, na terra,
exemplos de santidade.
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1º de NOVEMBRO
“É indispensável que eu acredite que a
paz e a esperança, a felicidade e o
cumprimento dos meus deveres mais
sagrados, são, para mim, condição de
santificação de toda a minha vida.”

Santos são os que acreditam na Paz, na
Esperança e na Felicidade que essas
condições nos trazem. Elas nascem do
que de mais sagrado temos em nosso
coração: a Verdade do Senhor
Ressuscitado.

Cristo Ressuscitado, Fonte da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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2 de NOVEMBRO
“Nosso princípio maior: preparar-nos
continuamente, esperando em Deus e
não nos tornando impacientes em
atingir a
forma final em nossa
organização”.

Não devemos realizar nossos objetivos
com pressa. Se esperamos que Deus nos
ajude, aguardemos o tempo Dele.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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3 de NOVEMBRO
“Preserve a união. Seja de espírito
forte.”

Para realizarmos nossos objetivos temos
que ter fortaleça de espírito e sermos
humildes em trabalharmos unidos.

Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos enviastes os apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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4 de NOVEMBRO

“Pratique completa dedicação a Deus,
preparando a si próprios para o
trabalho de Deus”

Se estamos cientes de nossa Missão,
com relação a Deus, termos que nos
dedicar única e exclusivamente a Ele.

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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5 de NOVEMBRO

“Não presuma fazer muitas coisas ao
mesmo tempo, mas guarde uma
cuidadosa ata das suas inspirações”.

Devemos fazer um inventário de nossas
inspirações e cumprir fielmente a ordem
em que foram colocadas, sempre com
muita prudência e zelo.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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6 de NOVEMBRO
“O amor por si mesmo, é suficiente
para criar uma comunidade e organizar
todos
os
relacionamentos
e
esforços... e somente amor.”

Uma comunidade é formada e fortalecida
com amor, muito amor – o que sustentará
as possíveis desavenças que possam
surgir.

Cristo Ressuscitado, rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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7 de NOVEMBRO
“Cada minuto, cada palavra, cada
pensamento, cada atitude dever ser a
viva expressão da minha emoção...”

É muito difícil, para muitos homens,
demonstrar suas emoções, então vão
ficando cada vez mais incógnitos, cada
vez mais distantes um dos outros.
Façamos de nossas emoções o nosso
modo de ser.

Cristo Ressuscitado, pai dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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8 de NOVEMBRO
“Eis, aqui está o segredo da
tranqüilidade, da felicidade; sentir
vivamente a sua própria vida”

Existem pessoas que cuidam tanto da
vida do outro que esquecem de viver a
sua própria vida...

Cristo Ressuscitado, que por amor aos
pecadores arrependidos te apresentastes
a Maria Madalena, tende piedade de nós.
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9 de NOVEMBRO
“Extingui, destruí em mim tudo o que
emana do homem velho, o espírito de
luxúria e de orgulho”.

O homem velho é aquele homem cheio
de pecados entre os quais estão o
orgulho e a luxúria que fazem o homem
decair com muita facilidade.

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
partir o pão, tende piedade de nós.
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10 de NOVEMBRO
“Oh! Deus, como estou cumprindo a
minha missão, para a qual você me
predestinou e cuja realização é a
minha obrigação, toda a minha
felicidade?.”

Feliz é aquele que cumpre sua missão
aqui na Terra e entrega-se, todo
realizado, aos braços de Deus.

Cristo Ressuscitado, Rei dos céus e da
Terra, tende piedade de nós
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11 de NOVEMBRO
“O Catolicismo, para nós, é
excepcionalmente importante porque é
mantenedor da nacionalidade, isto é, a
força que salva a Nação.”

“Uma nação Católica é uma Nação forte
porque “todos têm um só coração”....

Cristo Ressuscitado, que por amor a
nós enviastes os Apóstolos ao mundo,
tende piedade nós.
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12 de NOVEMBRO
“O Catolicismo, somente ele, pode
incentivar para os novos, eficazes
sacrifícios de todo o povo que é
Católico.

Imitar a Cristo exige um sofrimento que
só os que realmente crêem Nele, estão
dispostos a passar.

Cristo Ressuscitado, que vencestes
pelo Amor e sacrifício, tende piedade de
nós.
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13 de NOVEMBRO
“Através do Catolicismo vem o
melhoramento moral, a concórdia e a
ordem.”

Os Católicos, partindo dos princípios
cristãos, tendem a melhorar a moral, a
concórdia e a ordem das comunidades
das quais fazem parte

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira paz, tende piedade de nós.
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14 de NOVEMBRO
“O Catolicismo nos une, no espírito,
com outro povo.”

O Catolicismo, sendo uma Religião que
possui muitos adeptos, alcança grande
parte do mundo, tornando, assim, povos
longínquos, irmãos na Fé.

Cristo Ressuscitado, rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós
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15 de NOVEMBRO
“A Religião, somente a Religião pode
ser para nós o nó e a mútua garantia”

É de nossa religião que saí
ações
,enfim,
nossa

nossas
vida.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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16 de NOVEMBRO
“O meu futuro há de ser, como o
passado, perdido para mim, para a
minha humanidade, para a glória de
Deus?. Não, o passado não foi
perdido, se o futuro for bom”.
Conhecemos as pessoas a partir do seu
passado que tem reflexos no presente e
no futuro.Digo reflexos, porque o
verdadeiro Cristão é aquele que tem a
humildade de consertar os erros do
passado, fazendo do presente o tempo
de reflexão e acertos.
Cristo Ressuscitado, que por Sua
Ressurreição nos encorajas a nos libertar
dos nossos pecados, tende piedade de
nós.
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17 de NOVEMBRO
“Hoje, eu acredito e quero adorar o
grande Deus, cujo Amor, Inteligência e
Honra contém tudo o que o homem
pode desejar e que é a fonte de toda a
felicidade, de todo o compromisso e
do amor”.

Em Deus encontramos tudo; a Verdadeira
Felicidade. Por quê não seguí-Lo?

Cristo Ressuscitado, Fonte da
verdadeira Felicidade, tende piedade de
nós.
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18 de NOVEMBRO
“Quão difícil é passar da vida sem
honra e sem fé à vida Cristã!

A vida Cristã exige, de nós, sacrifícios e
renúncias – é difícil viver seguindo os
passos de Cristo.

Cristo Ressuscitado, que triunfastes
pelo sacrifício, tende piedade de nós.
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19 de NOVEMBRO
“Será que a pura, a singela elevação
do sentimento a meu Deus, Deus do
futuro, simples recordação da minha
missão não seja suficiente para
tranquilizar, fortalecer e equilibrar a
minha vida?”

A elevação de nosso espírito a Deus
deve ser tão sincera a ponto de
esquecermos de nós mesmos e
passarmos a viver Nele e com Ele.

Cristo Ressuscitado, rei dos Céus e da
Terra, tende piedade de nós.
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20 de NOVEMBRO

“Será que, por esses sentimentos eu
não seja justificado, em meu passado,
e o fruto seja cheio de vida, de
sabedoria e de força?”

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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21 de NOVEMBRO

“É necessária a mais rigorosa e diária
censura do meu passado, o mais
perfeito raciocínio”.

A auto censura deveria fazer parte de
nosso dia-a-dia.

Cristo Ressuscitado, que por amor aos
pecadores arrependidos te apresentaes a
Maria Madalena, tende piedade de nós.
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22 de NOVEMBRO
“Agora eu amo, conheço e adoro o
Grande Deus e o meu sentimento
religioso está acima de qualquer outro
sentimento ou pensamento, de
qualquer outro interesse”.

Sentir Deus em nossa vida é um trabalho
persistente e cauteloso.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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23 de NOVEMBRO
“Não é a convicção pessoal, o
testemunho de minha vida individual e
os correspondentes juízos, mas a fé na
revelação de tudo o que existe, dirige e
normaliza e cria toda a minha vida”.

A nossa Fé em Deus deve nortear nossa
vida, e não nossas pequenas filosofias.

Cristo Ressuscitado que te manifestas
às almas puras e sinceras, tende
piedade de nós.
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24 de NOVEMBRO
“Eu deixo academias e palácios,
salões e parlamentos e a satisfação da
filantropia”

Só Deus nos basta.

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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25 de NOVEMBRO

“Os templos mortos da humanidade já
são pequenos para mim. Eu quero
viver no Templo do Grande Deus, para
lá convidar toda a Humanidade, para o
que é tudo”.

Cristo Ressuscitado, Fundador da
nossa Santa Igreja, tende piedade de
nós.
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26 de NOVEMBRO
“Nele estou encontrando tudo o que eu
amava, de que o mais verdadeiro que
pensava do que o mais nobre queria
realizar, e todos os meus desejos
estão saciados, os pensamentos e as
ações animadas e unificadas”.

Em Deus, encontramos tudo....

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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27 de NOVEMBRO

“Então paz ao passado, já que ele tem
servido para muito belo futuro”.

Se tive ideais para o futuro , tenho que
procurar as raízes em meu passado.

Cristo Ressuscitado, rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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28 de NOVEMBRO
“O erro em mim, agora, é improvável
porque amo o verdadeiro Deus e no
Seu Amor podemos encontrar todas as
atrações da vida, tudo o que o homem
pode e deve desejar, todo o atrativo e
motivo que me esqueço de quem sou
e, então,ele não procede de mim”.

Se estamos com
continuamos a errar?

Deus,

porque

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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29 de NOVEMBRO
“A minha vontade, a minha vida, deve
ser a manifestação de Deus. Escrevo
“deve ser”, pois ainda não tenho
coragem de escrever “é” manifestação
de Deus.

Não devemos ter “desconfiança” de
nossa Fé e sim pedir, mais e mais, a
Deus, a persistência nessa Fé.

Cristo Ressuscitado, causa e modelo de
nossa ressurreição gloriosa, tende
piedade de nós.
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30 de NOVEMBRO

“O nosso agir e pensar são criados
pelo amor de Deus verdadeiro e não
podem errar.”

Cristo Ressuscitado, que por Seu poder
divino, subistes ao Céu, tende piedade de
nós.
355

DEZEMBRO

No mês de dezembro, último do ano,
vamos refletir sobre vários e diversos
pensamentos de Janski.

356

1º de DEZEMBRO

“Deus revela-se continuamente ao
homem.”

O Cristão deve estar sempre atento,
porque Deus está continuamente
revelando-Se a nós, nas mínimas coisas.
Não deixemos passar nada sem analisar.

Cristo Ressuscitado, nosso Eterno Pai,
tende piedade de nós.
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2 de DEZEMBRO

“Para o homem, Revelação não pode
ser nada mais que temporal. A perfeita
Revelação e a Eterna Revelação tanto
quanto o homem é concernente, são
somente axiomas, atributos de Deus.

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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3 de DEZEMBRO
“ Ainda, o relacionamento do homem
com Deus, sua predestinação,
direcionamento de metas, natureza,
direitos e obrigações e organizações
sociais - todas entram na esfera da
revelação temporal progressiva .

A Revelação de Deus ao homem, vai se
mostrando de acordo com as
necessidades do tempo. Ela não é
estática.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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4 de DEZEMBRO
“A Filosofia anti-religiosa direciona a
sociedade e as nações à completa
dissolução,
guiando
toda
a
humanidade à própria destruição”.

Devemos tomar cuidado com as
Filosofias; nem todas nossa guiam em
direção a Deus.

Cristo Ressuscitado, que Te manifestas
às almas puras e sinceras, tende piedade
de nós
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5 de DEZEMBRO

“Uma filosofia religiosa é necessária...
a presente filosofia anti-religiosa é
falsa. Suas afirmações são errôneas,
concernentes à natureza, o começar, o
fim do homem, sociedade e o mundo...
novo ensinamento social”.
Temos que seguir uma Filosofia
Religiosa; que diga a verdade sobre
nossos mais ansiosos conhecimentos,
como por exemplo o começo e o fim do
homem.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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6 de DEZEMBRO
“Que força há na matéria escrita, a
imprensa hoje! Nós não teremos
influência sobre as pessoas até que
comecemos a influenciá-las”.

Temos que tomar cuidado com a nossa
imprensa falada e escrita – ela produz
muita influência má. Usemos nosso
discernimento para disntinguir o bem do
mal.

Cristo Ressuscitado, Fundador de
nossa Santa Igreja, tende piedade de
nós.
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7 de DEZEMBRO
“A que grau de erro, mentira,
destruição e prostituição de alguém
poderiam nossos autores serem
dirigidos se isso não fosse por um
sentimento eterno de verdade e
direitos que se levantam do povo e
mostram-se a si próprios.

A Verdade é uma só; não dá para não
distinguir o bem do mal, a não ser que
estejamos distraídos a ponto de sermos
alvos da tentação.
Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
363

8 de DEZEMBRO
“Escritores devem se preocupar com
as classes mais baixas. A vida social
destas pessoas não é expressa em
nenhuma outra forma, senão nas
atividades religiosas”.

As pessoas de baixa classe social,
geralmente se apegam mais à Religião e
são alvos dos malfeitores que lhes
oferecem leituras e palestras fáceis – a
facilidade rápida de que eles precisam.

Cristo Ressuscitado, que por amor a
todos, enviastes os Apóstolos ao mundo,
tende piedade de nós.
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9 de DEZEMBRO
“Uma preocupação maior: estabelecer
uma escola de vida interior - vida de
mortificação e interioridade. Ensine as
pessoas a viver o Espírito de Cristo.

Escola de vida interior – uma escola em
que todos nós deveríamos freqüentar –
aquela escola onde aprenderíamos a
viver a pura espiritualidade, a viver o
Espírito de Cristo...

Cristo Ressuscitado, que te manifestas
as almas puras e sinceras, tende piedade
de nós.
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10 de DEZEMBRO
“Cristãos - eles devem ser pessoas
de fé muito pura, completo amor e
esperança em Deus. Devem procurar a
purificação, iluminação e união com
Deus”

O verdadeiro Cristão deve ser completo:
viver na terra com os olhos voltados para
o céu.

Cristo Ressuscitado, que por Seu amor
Divino subistes ao Céu, tende piedade de
nós.
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11 de DEZEMBRO

“A mais importante forma de união
entre nós, o mais importante órgão de
nosso corpo espiritual é a Oração.”

A Oração é a nossa forma mais forte de
falar com Deus. E é ela que nos une aos
outros Cristãos.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa Fé, tende piedade de nós.
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12 de DEZEMBRO

“Uma admoestação central: dependa o
menos possível de qualquer tipo de
projeto político ou planos , de outras
pessoas; dependa, o tanto quanto
possível, de princípios completamente
espirituais e alvos eternos”

Quando for organizar um projeto, faça-o,
com segurança, pedindo a ajuda do
Espírito Santo – não dependa de pessoas
ou partidos políticos.
Cristo Ressuscitado, Rei dos céus e da
Terra, tende piedade de nós.
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13 de DEZEMBRO
“Deixe tudo que for mais Cristão e
mais Santo achar lugar entre nossa
Irmandade, uma vez que ela tem tido
alta estima em toda a parte.”

Em nossas comunidades, só deve ter o
que for Cristão e Santo, senão ela não
terá continuidade.

Cristo Ressuscitado, que mandastes a
sua Igreja e às nossas almas, o Espírito
santo, tende piedade de nós.
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14 de DEZEMBRO
“É sempre permissível não se
defender a si mesmo, mas nós
precisamos estar sempre prontos a
defender a Igreja e suas instituições.
Porque os inimigos da Igreja estão
continuamente procurando destruí-la,
nós não podemos esperar...”
Se acreditamos na Verdade, temos Ela
com nosso princípio de vida Cristão,
porque não defendê-la?

Cristo Ressuscitado, nosso Caminho,
Verdade e Vida, tende piedade de nós.
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15 de DEZEMBRO

“ Melhor nós estarmos preocupados
com o bem do espírito e o resultado
das coisas”.

Se estamos bem de espírito, o resultado
de tudo que fizermos será bom, por isso
devemos nos preocupar em estarmos
sempre com o espírito ligado a Deus.

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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16 de DEZEMBRO
“O ECUMENISMO é para ser visto
como ideal dos cristãos primitivos,
união.”

Ecumenismo não é mistura de religiões, e
sim, cada um na sua Religião,
procurando vivê-la da melhor maneira
possível; todas com um só fim: Deus.

Cristo Ressuscitado, reconhecido ao
partir o pão, tende piedade de nós.
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17 de DEZEMBRO
“De acordo com nossas convicções o
restabelecimento da união deve ser o
objetivo mais importante do nosso
ministério de Cristo”.

A União entre as Religiões faz parte de
nosso Ministério, como Cristão.

Cristo Ressuscitado, que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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18 de DEZEMBRO
“Disto vemos a necessidade de levar
este povo à união de fé na Igreja
Católica e prepará-los para cumprir a
lei de Cristo em desenvolvimento
contemporâneo”

Hoje, o Ecumenismo ainda está vivendo a
união de várias Religiões, mas a
verdadeira união deverá ser quando
todas aderirem a Fé Católica.

Cristo Ressuscitado, fundador de nossa
Santa Igreja, tende piedade de nós.
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19 de DEZEMBRO
“Nós deveríamos ser igualmente
informados sobre o estado da Igreja
através do mundo. ... Aqui alguém
pode acrescentar detalhes a respeito
da renovação das comunidades
cristãs”

Devemos estar sempre informados sobre
o que está acontecendo na Igreja, mundo
afora, porque a criação de várias seitas,
atrapalha a união na Fé.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Fé, tende piedade de nós.
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20 de DEZEMBRO
“O tempo atual, as mudanças na vida
humana e o progresso... são
reconhecidos por Cristo como
essenciais. Mas as autoridades da
Igreja de hoje não estão em sintonia
com os tempos.”

Embora as mudanças, no mundo, sejam
previstas, a Igreja deve estar alerta a
essas mudanças, nunca estar aquém
delas....

Cristo Ressuscitado, Juiz dos vivos e
dos mortos, tende piedade de nós.
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21 de DEZEMBRO
“Sim,
autoridade
eclesiástica
influencia a sociedade somente
desajeitadamente e ineficazmente. A
responsabilidade de todo bom
Cristão, consciente da situação atual,
é o aspecto temporário da Igreja

Deve haver mais e mais consciência, por
parte das autoridades eclesiásticas, sobre
a situação atual da Igreja no mundo.

Cristo Ressuscitado, pedra angular de
nossa fé, tende piedade de nós.
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22 de DEZEMBRO
“ Há prejuízos universais contra o
Catolicismo hoje. Não deveríamos nos
esforçar sobre tudo para dissipar
estes prejuízos? Talvez não seja
possível desde o comecinho, mas nós
devemos nos basear nas formulações
e estruturas da Igreja primitiva.”

Se o Catolicismo está em prejuízo,
voltemos às comunidades primitivas e
aprendamos com elas o princípio do
Cristianismo – aí poderemos perceber
onde está o erro.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Fé, tende piedade de nós.
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23 de DEZEMBRO
“A renovação da Igreja ao longo da
renovação religiosa deveria ser efetiva
em
colocar
em
prática
os
mandamentos junto com conselhos
evangélicos, estritamente e totalmente,
nos costumes e práticas da vida
diária.”

A renovação da Igreja deveria seguir “o
momento” do mundo, nunca querer ir
adiante , mas também não deveria ficar
tão distante da realidade.

Cristo Ressuscitado, que exaltastes a
Fé dos que acreditam sem tê-Lo visto.
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24 de DEZEMBRO

“Não pode haver políticos, nem Nação
sem união”.

A liberdade de votos é do povo, mas a
obrigação de união entre os Partidos é
dos políticos, senão não há Nação=povo
liberto.

Cristo Ressuscitado, Rei dos grandes e
generosos, tende piedade de nós.
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25 de DEZEMBRO
“De qualquer forma, nós não somos
contra partidos... nós só trabalhamos
contra os princípios de irreligião e anticatolicismo.”

Nossa meta deve ser sempre de combate
a falta de Religião.

Cristo Ressuscitado, fundador de nossa
Santa Igreja, tende piedade de nós.
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26 de DEZEMBRO
“Nós não deveríamos ser preocupados
com nossos julgamentos e acusações
dos outros... Vamos fazer tudo que
podemos de tal forma que aquilo que é
o mais importante e mais verdadeiro
possa ser conquistado com a
dedicação de todas as nossas forças e
meios.”

Não devemos ligar para que os outros
dizem, devemos seguir os exemplos de
Cristo, doa a quem doer.

Cristo Ressuscitado que nos amastes
até o fim, tende piedade de nós.
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27 de DEZEMBRO
“Comece por apontar claramente a
supremacia da Religião como matéria
da verdade, salvação e eternidade
como meio de se relacionar com
Deus”

Devemos não só dizer que somos
religiosos, mas também lutar pelo que
estamos dizendo e mostrar ao mundo
que somos de Deus; que Ele é nosso Pai
e dele é que vem essa força que nos faz
lutar pela Verdade.

Cristo
Ressuscitado,
fonte
da
verdadeira Paz, tende piedade de nós.
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28 de DEZEMBRO
“Todos os eventos terrenos estão nas
mãos de Deus. Eles não dependem,
como freqüentemente
aparentam,
somente do esforço humano.”

Nós vivemos aqui na terra; estamos
acostumados a resolver os problemas
daqui, mas às vezes, esquecemos que
tudo que diz respeito à Terra, diz respeito
a Deus, seu criador.

Cristo Ressuscitado, rei dos céus e da
terra, tende piedade de nós.
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29 de DEZEMBRO

“Defenda a verdade eterna. Tenha a
ação”

Só falar não adianta, é necessário agir.

Cristo Ressuscitado, que nos amasteas
até o fim, tende piedade de nós.
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30 de DEZEMBRO

“A pessoa que nós vemos hoje é
constituída pelo seu passado, o total
meio
de
relacionamento
e
conhecimento”.

O ser humano é produto de seu passado.
É de lá que vem sua Verdade.

Cristo Ressuscitado, fonte de todos os
Sacramentos.
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31 de DEZEMBRO

“Porque é que aqueles que têm tanta
certeza de si mesmos são tão pouco
religiosos ? Isto não pode trazer a
benção de Deus”

Aquele que é auto-suficiente crê que ele
é o próprio deus e daí porque ter
Religião. Religião é a ligação do homem
com Deus.

Cristo Ressuscitado, vencedor do mal e
da morte, tende piedade de nós.
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