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Introdução
Finalizando a Visita Canônica na Paróquia São Josafat, após ter visitado todas as suas
comunidades nas colônias a partir de 3 de junho de 2010 em Eduardo Chaves, entre os dias 20 de
setembro e 31 de dezembro, o Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM, situando seu
trabalho dentro do grande projeto da Igreja Católica Ucraniana “Paróquia Viva: lugar de encontro
com Cristo”, realizou a visita oficial na comunidade paroquial de Prudentópolis.
Devido à riqueza e complexidade da realidade pastoral na cidade de Prudentópolis e também
por causa dos outros compromissos curiais, administrativos e pastorais do Bispo Eparca, a visita foi
bastante fragmentada. Faltou tempo para agendar todos os encontros e elaborar simultaneamente os
respectivos relatórios para o arquivo eparquial e publicá-los no site e no boletim informativo da
Eparquia. Decidiu-se em fazer o encerramento oficial e litúrgico com a Festa do Padroeiro São
Josafat, fechar o programa das atividades pastorais do Bispo Eparca até o dia 31 de dezembro,
preparar os documentos finais, um para o clero, mais reservado, e outro para o povo em forma de
carta pastoral, e, mais tarde, no momento mais oportuno, fazer as complementações necessárias que
também foram documentalmente registradas. Todas as informações foram incluídas no relatório
geral, que foi arquivado no arquivo da Eparquia e, com base nesse relatório, foi elaborada a
presente edição do boletim informativo para a publicação.
O objetivo da Visita Canônica foi alcançado e se tornou um evento de elevado valor pastoral
e espiritual. Foi uma experiência muito rica tanto para o Visitador como para os paroquianos
organizados e atuantes nas diversas pastorais, movimentos, instituições educacionais, culturais e
assistenciais.
Com a consciência dos limites, a presente edição pretende apresentar de forma sistemática
todas as atividades da visita oficial episcopal, buscando inclusive contribuir para a elaboração de
uma visão e compreensão global da realidade paroquial, o que poderá auxiliar nos futuros projetos e
melhoramentos pastorais.
Dez capítulos constituem o conteúdo deste número especial do nosso boletim: 1 – Abertura
da Visita Canônica; 2 – Paróquia São Josafat; 3 – Celebrações e eventos durante a Visita Canônica;
4 – Institutos de Vida Consagrada; 5 – Pastorais; 6 – Movimentos eclesiais; 7 – Instituições
educacionais e culturais; 8 – Instituições assistenciais; 9 – Encerramento da Visita Canônica; 10 –
Carta Pastoral por ocasião da Visita Canônica na Paróquia São Josafat.
Empreendeu-se esforço especial em apresentar um breve histórico de cada instituição
visitada, sua identidade e ação e a visita do Bispo propriamente dita. Reconhecendo e agradecendo
pela validade do aprendizado e da experiência adquirida, espera-se ter contribuído com essa visita
para melhorar o que já estava bom e colocar as bases para um trabalho pastoral de visitas canônicas
ainda mais producentes em benefício dos fiéis paroquianos, de toda a Paróquia São Josafat e da
Eparquia São João Batista.
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Capítulo 1
Abertura da Visita Canônica
A abertura da Visita Canônica se deu com os seguintes eventos: entrevista à Rádio Copas
Verdes; recepção do Bispo Eparca e Divina Liturgia; almoço de confraternização. Neste capítulo,
também se encontra o discurso do Pároco Eufrem Krefer, OSBM e a homilia do Bispo.
1.1 Entrevista à Rádio Copas Verdes
Dia 20 de setembro, depois das 10 horas, na sede do Instituto Secular das Catequistas do
Sagrado Coração de Jesus, onde normalmente se hospeda, o Bispo Eparca Dom Volodemer
Koubetch, OSBM concedeu entrevista para a Rádio
Copas Verdes, que foi ao ar no programa “Jornal
Regional” do meio-dia.
O entrevistador foi Pedro Rodrigues. Ele pediu
para que o Bispo fizesse uma avaliação das visitas nas
comunidades, descrevendo um pouco o significado da
Visita Canônica e suas impressões sobre as visitas já
realizadas. Dom Volodemer falou que o Bispo visita as
comunidades como o bom pastor que “sente o cheiro das
ovelhas”, quando delas se aproxima. As visitas são
ótimas oportunidades em que o Bispo adquire um
conhecimento mais direto e profundo da realidade vivida pelas famílias e pelas pessoas que, muitas
vezes, passam por situações que constituem um verdadeiro drama existencial e também exemplo de
vida cristã.
*******
À tarde, o Bispo falou mais uma vez com o Pároco Pe. Eufrem Krefer, OSBM e depois com
a Ir. Celina Sloboda, SMI e o Sr. Pedro Opuchkevicz para combinar o tema do programa “Despertar
para a vida” do dia 29 de setembro. Conversou ainda com o jovem Edinei Chumlhak, que trabalha
na Gráfica Prudentópolis, convidando-o para ajudar nas filmagens e fotos, quando lhe fosse
possível.
1.2 Recepção do Bispo e Divina Liturgia
O início oficial da Visita Canônica se deu com a recepção do Bispo Eparca, a Divina
Liturgia por ele presidida e sua homilia introdutória e a confraternização com as principais
lideranças paroquiais.
1.2.1 Recepção e Divina Liturgia
Domingo, dia 22 de setembro, na Igreja São Josafat, às 09h45, paramentado, o Bispo Eparca
foi até a entrada da igreja de onde um grupo de crianças o conduziu até o iconostase, onde estavam
posicionadas as crianças da catequese, o cantor Samuel
Semchechen – o Samuca, o Pároco Eufrem Krefer,
OSBM, o Vigário Pe. Thiofilo Melech, OSBM e o
Presidente-executivo Sr. Antônio Popiu com sua Esposa
Sra. Bernadete Wolski. A recepção aconteceu dentro da
igreja e com um número bem menor de crianças por
causa das fortes chuvas, em alguns momentos com
granizo, que caíram naquela à tarde, à noite e nas
últimas horas em Prudentópolis.
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Na entrada, o povo cantou “O spomohay nas”
e as crianças cantaram a canção “Previt”. Ana Julia
Denicievicz e Emanuel Adriano Hul declamaram o
poema “Vitaiemo Vladeko”, dando as boas-vindas ao
Bispo. Maria Eduarda Montani com seu colega
André Antonio lhe entregou um buquê de flores. O
casal Popiu cumprimentou-o com pão e sal e palavras
de cordial saudação. Em seu discurso, o Pároco
recebeu oficialmente o Bispo como o bom pastor e
explicou o significado de sua visita.
Foi celebrada a Divina Liturgia, transmitida
pela Rádio Copas Verdes. Em sua homilia, Dom Volodemer comentou as leituras do dia, que falam
sobre o valor do trabalho: trabalho em geral, trabalho na comunidade, trabalho missionário (ver o
texto abaixo). O Bispo enfatizou que pretende dedicar o seu tempo, aproximando-se do povo de
Prudentópolis. Lembrou que ele começou as suas visitas nas comunidades do interior deste
município ainda no dia 3 de junho de 2010 em Eduardo Chaves e que esta visita terminará
liturgicamente aqui na Paróquia de São Josafat no dia 12 de novembro de 2013, quando se fará a
renovação da fé e das promessas batismais.
1.2.2 Discurso em ucraniano do Pároco Eufrem
Преосвященний Владико Кир Володимире!
З великою радістю і пошаною вітаємо Вас
в матірній церкві Св. священомученика Йосафата
як нашого духовного батька, який перебуватиме
між нами в цей час приписаний Канонічним
Правом, щоб заохотити і скріпити нас у вірі та
продовжити працю творення правдивої Живої
Парафії.
Знаємо, що наше життя походить від Бога. Бог у своєму милосерді та в своїй любові
дав нам цей дар. Але кожна людина є зобов’язана берегти цей неоціненний дар життя й
здоров’я фізичне і духовне. А коли говориться про духовне здоров’я, ми здобуваємо його у
церкві, при парафії. Тому, парафія це також великий дар Божий для всіх нас, бо в парафії ми
отримуємо відповідні Божі ласки – кожний(а) до своєї потреби і міри. Найпершу і
найважнішу Божу ласку, яку ми отримали, це коли ми охрестилися і прийняли дар нашої
віри. Дар Божий – також коли ми прийняли урочисто Святе Причастя. Дар Божий – коли
слухаємо Божих слів і живемо ними, які керують нас до осягнення святості, яка є тільки
можлива коли приймаємо всі інші Святі Тайни.
І також життя та здоров’я парафії залежить від кожного з нас: всі маємо обов’язок, як
добрі і совісні парафіяни, старатися про зріст духовний й матеріальний нашої парафії. Тому
ваша присутність, Преосвященний Владико, як добрий пастир присутній між нами впродовж
цих днів Пасторальної та Канонічної Візитації,
буде нагодою, щоб Ви допомогли нам, щоб
якнайкраще і найревніше старалися ми скріпляти
наше особисте й духовне здоров’я та й
парафіяльне духовне життя. Ваші повчання,
заохоти і перестороги будуть нам напрямом, щоб
всі вірні нашої парафії – діти, молодь і старші –
слухаючи Свого Пастиря, щораз більше
скріплялися в вірі в Єдиного Бога Отця.
Вітайте, Владико, і нас благословіть!
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1.2.3 Homilia de Dom Volodemer
Os textos das leituras de hoje (2 Cor 9,6-11 e Lc 5,1-11) nos falam sobre o valor do trabalho,
qualquer que seja o trabalho: sendo ele também o trabalho da Igreja, o trabalho pastoral,
missionário, compreendido e vivido dentro de uma perspectiva cristã, segundo o ensinamento do
Evangelho. A epístola de São Paulo sobre a coleta para a comunidade de Jerusalém ensina que
quem semeia de forma mesquinha – vai colher pouca coisa. Quem semeia com generosidade, com
alma grande, aberta e magnânima – vai ter uma boa colheita com muitos frutos.
O trabalho e o seu valor, o modo de como nós cristãos devemos realizá-lo, segundo o
apóstolo São Paulo, qualquer que seja o trabalho, na nossa profissão ou no nosso trabalho de Igreja,
catequese, pastoral, movimentos, missionários nós precisamos ser magnânimos. A própria palavra
magnânima já diz tudo: magna – grande, anima – alma, o que quer dizer alma grande, aberta, com
alegria, motivação, fazendo a vontade de Deus. Já São Paulo conclui que tudo deve ser realizado
para a maior glória de Deus.
O Evangelho de Lucas sobre a vocação dos quatro primeiros discípulos e apóstolos durante
a pesca milagrosa ensina que devemos fazer sempre a vontade de Deus. A nossa vontade também é
importante, a nossa motivação, o nosso desejo, o nosso empenho, o nosso esforço, mas tudo isto
deve ser voltado para Deus. Os apóstolos lutaram toda a noite e não pescaram nada, e Jesus vem e
diz: “faze-te ao largo! Lançai vossas redes para a pesca!” Aí pescaram uma infinidade de peixes. O
apóstolo Pedro Simão se tocou e considerou-se um pecador diante da magnitude das palavras de
Jesus Cristo. Ele estava desanimado e Jesus insistiu: “vai mais para o fundo, lança as redes” e a
pesca se tornou milagrosa.
Jesus também hoje nos diz: “faze-te ao largo!” - que significa “vai mais para o fundo, para o
meio do lago, lança as redes”! O que isto significa para nós hoje?
O Papa João Paulo II frequentemente nos exortava: “faze-te ao largo, vai mais para o
fundo!” Para nós, na dimensão do discipulado, isto significa conhecer mais a pessoa de Jesus,
aproximar-se mais dele, conhecer e viver a sua Palavra. Nós estamos no mês da Bíblia (setembro) e
isto significa para nós lermos mais a Bíblia, aprender a fazer a “Lectio Divina” – a leitura orante da
Bíblia, aproximar-se e viver mais da Palavra pela qual alcançaremos grandes resultados e
receberemos graças, seremos um instrumento da ação divina no meio do povo. Na dimensão
missionária, isto significa ir mais para o fundo, trabalhar mais, não desanimar, encontrar
instrumentos e meios adequados para levar a Palavra da salvação, ser mais eficiente, usar meios
mais adequados e eficientes para a missão; ir mais para o fundo, conhecer mais as pessoas, as
necessidades das pessoas, das famílias, da sociedade e do mundo, da cultura e da ciência. Levar a
Palavra de Deus, a mensagem de salvação, como diz São Paulo, “aos novos areópagos”. Aprofundar
a catequese, a própria espiritualidade, o conhecimento...
O Beato João XXIII nos ensina: “o trabalho deve ser concebido e vivido como vocação e
missão, como tributo à civilização humana”. Muitas vezes o trabalho é pesado, não rende aquilo que
esperávamos; muitas vezes olhamos negativamente para o trabalho como um castigo, sofrimento...
No entanto, esquecemos que, pelo trabalho, nós estamos colaborando com a obra divina na
transformação do mundo, para melhorar o mundo e a sociedade e não para prejudicá-lo. Então, é
uma vocação, uma missão, uma colaboração para criar um mundo e uma sociedade melhor a partir
dos valores e princípios cristãos, iniciando pelos valores evangélicos.
Com uma entrevista concedida à Rádio Copas Verdes (na sexta-feira) e encontro com as
crianças da catequese no Colégio Imaculada Virgem Maria e com a Divina Liturgia de hoje iniciase a Visita Canônica. Esta visita é uma obrigação e um dever do Bispo ou do seu delegado nomeado
a fazer visitas oficiais e mais abrangentes, profundas, dedicando mais tempo a cada comunidade e a
cada paróquia. Essas visitas devem ser feitas pelo menos a cada cinco anos. A visita oferece uma
ótima oportunidade para que o Bispo exerça realmente a sua função e missão específica de um bom
pastor e de conhecer as suas ovelhas, para chegar mais perto e conhecer a realidade, os desafios...
Atualmente, o Bispo, em suas visitas, insiste para que cada comunidade recupere a sua
história e memória. Resgatar a própria história ajuda a criar e preservar a nossa própria identidade.
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No Brasil, os ucranianos têm uma bela história de mais de cem anos, mas temos a realidade
presente com tantas dificuldades, problemas e desafios. A Visita Canônica é uma oportunidade para
entender melhor o presente momento: olhar para o passado, compreender o presente, lançar-se ao
futuro e construí-lo! Nós não o construímos sozinhos, os nossos antepassados, os bispos, padres,
religiosos(-as), os nossos pioneiros colocaram a base para tudo aquilo que nós temos hoje. É nosso
dever e obrigação é reconhecer e imitar a atuação dos nossos antepassados, entender a nossa
realidade presente, as necessidades e desafios atuais e continuar a construir a nossa Igreja, a
realidade presente, a Eparquia... Este é o momento em que o Bispo, como um pastor, aproxima-se
das ovelhas, obedecendo àquilo que o Papa Francisco diz que “os pastores devem sentir o cheiro
das ovelhas”. ...
Texto publicado no Jornal Pracia Online
1.3 Almoço de confraternização
Após a celebração litúrgica cantada na Igreja São
Josafat, dia 22 de setembro, o Bispo participou de um
almoço de confraternização na Churrascaria do
Penteado com a presença das principais lideranças da
Paróquia.
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