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Capítulo 4 

Institutos de Vida Consagrada 
 

São três os Institutos de Vida Consagrada que atuam na Paróquia São Josafat: a Ordem 

Basiliana de São Josafat, a Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada e o Instituto Secular 

das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus. A partir deste ano de 2014, a Congregação das Irmãs 

Catequistas de Sant’Ana voltaram a trabalhar em Prudentópolis, abrindo uma residência na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ordem Basiliana de São Josafat 
 

  

 

 

 

  

 4.1.1 História 

 

A presença dos Padres Basilianos em Prudentópolis inicia-se no ano de 1897, com a vinda 

do primeiro missionário ao Brasil, Pe. Silvester Kizema, na metade do ano. E isto, a pedido dos 

imigrantes Gregório Hladkei, Basílio Woitovicz e João Degan, que se estabeleceram em 

Prudentópolis.  

Inicialmente, o missionário sozinho e depois auxiliado pelos demais que vinham da Ucrânia, 

empenharam-se em pregar missões, catequizar, administrar sacramentos, organizar comunidades, 

construir igrejas, escolas, centros culturais, organizar grupos do Apostolado da Oração.  

Mais tarde, foram organizados também os grupos da Congregação Mariana para os jovens e 

de Cruzada Eucarística para os adolescentes. Além disso, foram organizados corais, grupos 

folclóricos ucranianos, grupos de jovens, etc. 

Historicamente, as datas mais relevantes são as seguintes: em 1910, deu-se início à 

Tipografia, hoje Gráfica Prudentópolis; em 1911, é iniciada a publicação mensal da Revista 

Missionário Ucraniano no Brasil – Missionario; em 1912, é fundado o Jornal Pracia, que é editado 

até o dia de hoje; em 1935, o Pe. Josafat João Roga, OSBM fundou o Seminário Menor São José, 

hoje Colégio São José. 

 

4.1.2 Atividades 
 

Atividades paroquiais foram descritas acima no capítulo 2. Paróquia São Josafat, ponto 2.2 

Serviços paroquiais.  

 

4.1.3 Visita do Bispo 
 

O Bispo Eparca teve inúmeros contatos com os Padres que atendem as comunidades da 

Paróquia São Josafat. Foram contatos para agendar as visitas e para conversar sobre a realidade das 

comunidades por eles atendidas. Todos elaboraram breves históricos sobre as comunidades e 

também relatórios sobre seus trabalhos pastorais. O mesmo se fez em relação à Igreja Matriz São 

Josafat, tendo o Bispo muitos encontros principalmente com o Pároco Eufrem Krefer, OSBM e o 

Vigário Pe. Thiofilo Melech, OSBM. 
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4.2 Congregação das Irmãs Servas 

de Maria Imaculada 
 

4.2.1 História 

 

Em 1896, Prudentópolis era campo aberto, 

na ansiosa espera de que alguém lançasse nele a 

semente da mensagem de Cristo, da cultura e da 

civilização. 

A Cúria Geral da Congregação, com sede 

na Ucrânia, naquele tempo livre e progressista, 

obtendo informações da necessidade de evangelizar, educar, instruir as novas gerações dos 

imigrantes no Brasil, coloca à disposição sete Irmãs, que chegaram ao porto de Santos, no Estado de 

São Paulo, ao 5 de abril de 1911.  

De Santos, as Irmãs tomaram um trem a Ponta Grossa, onde elas se dividiram em dois 

grupos: Valdomira Penhonjek, Anatólia Bodnar, Sofia Ramach e Eumélia Klapouchak foram para 

Prudentópolis, no dia 11 de abril de 1911, e outras três dirigiram-se para Iracema, Santa Catarina.  

A fim de cumprir a sua missão, as Irmãs construíram o convento e mais tarde o colégio. 

A Província foi fundada com a chegada das sete Irmãs Servas de Maria Imaculada no dia 11 

de abril de 1911. No ano de 1934, as Irmãs da Galícia, Canadá e Brasil, tomaram parte no primeiro 

Capítulo Geral em Lviv. Neste Capítulo, as Irmãs representantes das Províncias escolheram os 

respectivos padroeiros para cada Província: Galícia – 

Nossa Senhora das Dores; Canadá – Cristo Rei; 

Brasil – São Miguel Arcanjo. 

Do dia 11 de abril de 1911 até o dia 11 de 

maio de 1979, a sede provincial estava em 

Prudentópolis e a partir desta data foi transferida para 

Curitiba. 

 

4.2.2 Atividades 

 

Atuando na Paróquia, as Irmãs coordenam a 

catequese no Colégio Imaculada Virgem Maria onde estão todos os sábados nas salas de aula, 

juntamente com as catequistas leigas ministrando catequese.  

Trabalham juntamente com as Catequistas do Sagrado Coração de Jesus no atendimento ao 

Movimento Eucarístico Jovem e ao grupo de jovens da Congregação Mariana. Acompanham o 

grupo do Apostolado da Oração. Auxiliam as coordenadoras (es) no Movimento das Capelinhas do 

Ícone de Nossa Senhora de Potchaiu. 

Ir. Rosana Gaudeda acompanha a Pastoral Familiar. Ir. Celina Sloboda é a maestrina do 

Coral São Josafat. Ir. Daniela prepara as hóstias para toda a Paróquia, também para as colônias, e 

cuida dos altares da igreja e capelas do mosteiro.  

 

 

4.2.3 Visita do Bispo 

 

Além da celebração das exéquias da Ir. 

Anastácia (ver 3.4), Dom Volodemer realizou três 

outras visitas às Irmãs Servas: Convento das Irmãs 

Servas de Maria Imaculada, Vila Madre Anatólia e 

Hospital Sagrado Coração de Jesus. 

Quanto à visita ao Hospital Sagrado Coração 

de Jesus, 27 de setembro, ver 8.1. 
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Domingo, dia 29 de setembro, às 10 horas, o Bispo celebrou a Divina Liturgia na Vila 

Madre Anatólia, onde estava sendo velada a Ir. Anastácia Antônia Malhovana, 84 anos.  

Em sua homilia, Dom Volodemer comentou o trabalho e a dedicação das irmãs idosas, 

lembrando nominalmente algumas que trabalharam com ele nos tempos da vida sacerdotal. As 

religiosas idosas têm um valor muito especial: a experiência de vida, exemplo de vida consagrada 

para as novas gerações. Citando o Evangelho do dia – Lc 6,31-36, o pregador ligou o texto à 

consagração radical e muito exigente da vida religiosa e da vida cristã em geral. O Evangelho 

propõe um amor muito exigente ao ponto do cristão ter que amar também seus inimigos.  

O Visitador almoçou com as religiosas que trabalham na casa: Terezinha Pastuch – 

Superiora, Adélia Krefer, Helena Schiller, Augusta Kovalek e Maria Ivone Kerecz. Com o 

falecimento da Ir. Anastácia, elas cuidam agora de 19 religiosas idosas. Um trabalho de muita 

dedicação e sacrifício, mesmo que são contratadas pessoas qualificadas para isso. 

As irmãs lembraram algumas virtudes da coirmã falecida, que foi piedosa, muito humilde, 

sempre alegre. Ultimamente, ela pediu para a Ir. Terezinha arranjar um rosário completo para não se 

perder na reza. 

Dia 30 de setembro, às 18 horas, na capela do convento das Irmãs Servas, o Bispo celebrou 

a Divina Liturgia, com uma homilia sobre a missão da vida consagrada, focalizando os elementos 

internos com a apresentação e comentário de alguns textos do respectivo documento de João Paulo 

II. Depois, houve um encontro fraterno com um jantar durante o qual foram compartilhadas 

algumas ideias importantes para a renovação espiritual e pastoral. 

 

 

 

 

 

4.3 Instituto Secular das Catequistas  

do Sagrado Coração de Jesus 
 

 

 

 

 

4.3.1 História 

 

O Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus foi fundado no ano de 

1940, pelo Pe. Cristóforo Gabriel Myskiw, OSBM, nascido em 19.05.1905 e falecido em 

07.06.1973.  

É um Instituto Secular feminino, fundamentado na Encíclica “Provida Mater Ecclesia” 

(02.02.1947) do Papa Pio XII e outros documentos da Igreja. De Direito Pontifício (Decretum 

Laudis: 12.06.1971), atua na Eparquia São João Batista e também, em menor escala, no Paraguai, 

Argentina e Estados Unidos. É regido pelas Constituições aprovadas pela Sé Apostólica, sob o Prot. 
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N° 672/68, de 13 de novembro de 1984, da Sagrada 

Congregação para as Igrejas Orientais, pelas 

Diretrizes e normas da Assembleia Geral e Diretoria 

Geral. 

 

O primeiro período de formação, desde o seu início 

em 1949, está instalado em Prudentópolis, berço e 

sede do Instituto. 

 

4.3.2 Atividades 

 

Os membros do Instituto formam a Associação Educativa Santa Olga, entidade jurídica de 

direito privado, instituição filantrópica, de assistência social e educacional, sem fins lucrativos. Tem 

por finalidade a proteção à família, à infância e à juventude, tendo como objetivos principais: 

instruir e educar integralmente as crianças, jovens e adultos promovendo o desenvolvimento 

cultural, científico, tecnológico, social e religioso da coletividade, atendendo em especial a 

população de baixa renda, carentes de bens materiais, culturais e espirituais, em atividades 

organizadas nos setores da educação e assistência social; bem como prestar assistência social a 

indigentes, pessoas idosas e enfermas em estabelecimentos assistenciais de qualquer tipo. 

A fim de cumprir com as suas finalidades, a Entidade possui quatro unidades prestadoras de 

serviços: Instituto Santa Olga, em Prudentópolis; Casa de Estudantes Santa Olga, em Ponta Grossa; 

Centro Santa Olga, em Curitiba; Colégio Santa Olga Educação Infantil e Ensino Fundamental e 

Médio, em Ivaiporã. 

Atualmente, na Paróquia, as catequistas coordenam a catequese nos três bairros: Escola 

Severo Agibert, Vila Nova e Escola Favo de Mel. Juntamente com as catequistas leigas ministram 

catequese nestes bairros e organizam mensalmente os encontros de formação de pais. Dão 

assistência espiritual ao grupo do MEJ. Acompanham as coordenadoras do Movimento das 

Capelinhas com o Ícone de Nossa Senhora de Potchaiu. Coordenam a escolinha Nossa Senhora do 

Patrocínio – “Subotnha Schkola”. Acompanham o Grupo Folclórico Vesselka. Trabalham no 

Museu do Milênio. A Catequista Justina Spak acompanha o Coral São Josafat nas celebrações de 

casamentos e nos funerais de paroquianos. Estão sempre envolvidas em todas as atividades 

promovidas na Paróquia, principalmente nos eventos culturais, colocando-se sempre à disposição na 

organização e na execução dos mesmos. Segundo o Pároco Eufrem, a Direção Geral do Instituto 

“sempre orienta para que as catequistas estejam inseridas em tudo aquilo que acontece na nossa 

Paróquia. Por isso, o Instituto das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus é uma grande força na 

pastoral da nossa Paróquia e na promoção de eventos culturais”. 

 

4.3.3 Visita do Bispo 

 

Dia 18 de outubro, às 17h45, o Bispo Eparca celebrou a Divina Liturgia para as Catequistas, 

cursistas e candidatas do Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus. A celebração foi na capela da 

sede do Instituto.  

 

Em sua homilia, o Bispo falou sobre a identidade e a missão dos institutos seculares, 

trabalhando um pouco os elementos fundamentais e específicos: consagração, secularidade, 

compromisso apostólico, relação dos membros com o instituto e a vida fraterna; carisma, 

espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, serviço pastoral na Eparquia São João Batista, 

perspectivas. Ele ainda animou as jovens a se consagrarem e perseverarem na vocação: “a Igreja 

olha para vocês e tem muita esperança”. 

Após a celebração litúrgica, houve um jantar festivo, precedido por uma saudação da 

Diretora Geral Felomena Procek, que agradeceu ao Bispo pela presença e animou a todas as 

catequistas no prosseguimento da missão na Igreja como membros de um Instituto Secular. 


