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2018 findou! 2019 iniciou! 
  
Como sempre em todo final de ano, são feitas diversas reflexões com muitas 

análises, avaliações, retrospectivas e previsões. Também dúvidas, temores, incertezas 
e outras fraquezas. As mais exatas previsões, se isso é realmente possível, são 
passíveis de acertos e erros. A verdade é que a história humana não é linear: é repleta 
de altos e baixos, conquistas e derrotas, limites e falhas, quedas e percalços e muitas 
vicissitudes, pois é a condição existencial de toda a humanidade. Teologicamente 
falando, é cheia de vícios, desgraças (falta das graças) e pecados. Realização e 
falência! 

 
 No plano humano, os projetos são necessários, mas a realização dos mesmos 
depende de uma série de variáveis não contáveis ou mensuráveis. A sorte é também 
uma protagonista da história. De quem ou de que ela depende? Depende da 
razoabilidade do próprio projeto, do seu valor intrínseco, humano, natural e social, da 
sua viabilidade, dos seus custos, dos recursos materiais e humanos, da boa voa 
vontade e esforço de seus idealizadores, da aceitação e colaboração dos outros. Para 
os que têm fé, depende também da graça divina, da ajuda transcendental, que vai 
além da natureza e do esforço humano. 
 
 Prevendo ou não prevendo, acertando e errando, na facilidade ou na 
dificuldade, na alegria ou na tristeza, em alto astral ou na depressão, é preciso agir, 
evoluir e crescer. É preciso fazer melhor o que já fazemos bem. É preciso corrigir o 
que não estamos fazendo tão bem. É preciso ver o que não estamos fazendo e é 
necessário fazer. E o crente, a pessoa de fé, irá agir com fé, esperança e amor a Deus, 
ao próximo, à natureza e a si mesmo. 
 

Mãos à obra! Feliz 2019!!! 
Dom Volodemer Koubetch  
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, 
боголюбивим єпископам, всечесному духовенству,  

преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам,  
в Україні та на поселеннях у світі сущим 

Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у нього; 
і дадуть йому ім'я: Чудесний порадник, сильний Бог, 

Отець довічний, Князь миру  (Іс. 9, 5). 
Христос народився!  Славімо Його! 

Дорогі в Христі! 
Сьогодні небо і земля сповнюються світлом радості та миру. Ангели й люди, усе 

сотворіння вітає народженого в людському тілі Христа-Спасителя. Усі ми разом із 
пастирями та мудрецями спішимо до вбогого вертепу, щоб разом із Марією та Йосифом 
вклонитися воплоченому Богові, який спочиває в яслах на сіні. Спішимо прийняти любов і 
мир, які Господь приносить із собою у світ ненависті та насильства.   

Євангельська розповідь про Різдво Христове передає нам вустами ангела Благу Вість: 
«… ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (Лк. 2,12). У різдвяних 
колядках і богослужіннях цієї таїнственної ночі чуємо, як велика сила небесного війська 
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хвалить Бога й промовляє: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям його вподобання» 
(Лк. 2,14). Цей ангельський спів про славу на висотах і мир на землі сповіщає нам, що 
здійснилося пророцтво Ісаї про Месію − Князя миру (Іс. 9,5). Усе людство, очікуючи 
народження Спасителя, сподівалося на початок нової ери у своїй історії, − нового часу, коли 
Месія, як Князь миру, поверне гармонію в стосунки між людьми, усуне всяке насильство 
людини над людиною; уже не так, як Його прабатько Давид, буде переможцем у війні, але 
як Син Божий здолає саму причину воєн і ворожнечі − людський гріх, оте лихо, що є 
найбільшим спотворенням райського  щастя. 

Людина створена Богом для миру, що є ознакою присутності й дії Святого Духа (пор. 
Гал. 5,22-23). Незважаючи на свою впалу через гріх природу, людина постійно прагне цього 
миру, хоч не завжди вміє його осягнути. Невипадково наша Божественна Літургія, 
закликаючи до встановлення і укріплення благословенного Царства Отця, і Сина, і Святого 
Духа, відразу молиться за мир з висот для всього світу і добрий стан святих Божих Церков. 
Саме нинішнє свято нам сповіщає, що Христос  − Князь миру і що Божа могутність 
об'являється в мирі.  

Утім, коли ми чуємо слово «князь», відразу думаємо про людину, яка має владу і силу. 
Ми зустрічаємо «князів», добрих і злих, у різних сферах людського життя: політично-
суспільній, трудовій, сімейній і навіть церковній. Однак з євангельської перспективи та у 
світлі прикладу Христа як Князя миру, стає очевидним, що Божа влада – це служіння, а Божа 
сила – це безмежна і безкорислива, вірна і жертовна любов Господа до свого створіння.  

Людина зможе жити в мирі і стати 
служителем миру для інших лише тоді, коли 
прийме народженого сьогодні Князя миру у своє 
серце, у свій внутрішній духовний світ, в особисте 
і суспільне життя. Святий Павло пише в Посланні 
до ефесян: «Він наш мир» (Еф. 2, 14). Отож 
найвищий прояв Божої всемогутності, прояв сили 
і влади Князя миру – це не приниження іншого 
через несправедливість і насильство, а служіння 
ближньому в безкорисливій любові задля миру!  

Часом у щоденному житті нам видається, 
що сильним є той, хто може принизити іншу 
людину. Однак насправді такий прояв сили – це 
насильство. Тож стоячи перед яслами Князя миру, ми починаємо розуміти, що насильство – 
це завжди аргумент слабкого, який хоче видати себе за сильного, це поведінка боягуза, що 
просто лякається іншої людини, навіть найслабшої.  

Христос зазнавав насилля практично з моменту народження. Цар Ірод, якого в історії 
називають великим, насправді був малим боягузом: боявся за свою владу, почувався 
невдахою перед обличчям Бога у немічній Дитині. Щоб утримати владу і пов’язане з нею 
багатство, вдався до насильства: наказав убити вифлеємських малят, дітей власного народу! 
Та Божий мир завжди сильніший за людське насилля, тому саме він перемагає.  

Стратегію підступного нападу, агресії чи сліпого насильства як шляху до запевнення 
своєї влади обирає безсилий і слабодухий, бо нічим іншим не може переконати чи повести 
за собою. Натомість запорукою справжньої перемоги і тривалого миру часто стає людська 
слабкість, одягнена в Божу силу. Згадаймо, як об’явив Господь Апостолові народів: «Моя 
сила виявляється в безсиллі» (2 Кор. 12,9). Немічне Боже є сильнішим від позірно могутнього 
людського. Ірода незадовго після народження Господа Ісуса поховали, а Христос – Князь 
миру – живий вчора, сьогодні і навіки! (див. Євр. 13,8). 

Дорогі в Христі! Святкувати Різдво – це сповнюватися миром із небес і сказати «ні» 
насильству.  Приймімо новонародженого Спасителя як Князя миру в наші родини і 
станьмо, за прикладом святого Йосифа та Богородиці Марії, носіями і хранителями миру. 
Уникаймо будь-якого насильства – у словах і вчинках – передусім у родинному колі, у 
стосунках чоловіка і жінки чи батьків і дітей. Відкидаймо культуру смерті, яка допускає 
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вбивство невинних ненароджених і заохочує, як це буває в деяких країнах світу, 
важкохворих або старших людей вкорочувати собі віку під маскою так званої «солодкої 
смерті», що є насправді нічим іншим, як викликом проти Бога і злочином проти святості й 
недоторканності людського життя.  

Нехай залунає прабатьківська колядка в наших школах та інших навчальних 
закладах, запобігаючи проявам насильства серед дітей. У суспільстві, в якому живемо, не 
дозволяймо, щоб сліпе фізичне чи моральне насильство було засобом політичної боротьби. 
Представники політичних сил, які заохочують до насильства і розпалюють конфлікти, 
насправді є слабодухими і ніколи не будуть здатними послужити спільному благу нашого 
народу. Хоч би де ми жили: в Україні, яка в недалекому майбутньому обиратиме 
президента і парламент, чи в країнах наших поселень –  підтримуймо тих, хто йде до влади 
не з метою панування, а щоб служити і має силу протистояти насиллю, утверджуючи 
справедливий і тривалий Божий мир.  

Святкуймо сьогодні Різдво Христове та будьмо носіями небесної радості й миру, 
перемагаймо насильство і страх, як в особистому житті, так і на всіх фронтах війни, наслідки 
якої кожний із нас сьогодні дуже глибоко переживає. Чужоземній агресії протиставмо, як це 
роблять захисники рідної землі на Сході України, жертовність нашої любові, дієву 
солідарність із жертвами агресії, витривалість у молитві, якою спільно прикликаймо Божий 
мир на нашу землю, у наші родини і серця! Нехай сповняться на нас слова пророка Ісаї: «Не 
чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення й руїну в твоїх межах. Ти 
зватимеш твої мури спасінням, славою – твої ворота» (Іс. 60,18). 

Дорогі браття і сестри! Оцим різдвяним словом вітаю кожного з вас, батьків з дітьми, 
старших із молоддю, що сьогодні, як домашня Церква, приймаєте до своїх родин 
новонародженого Христа. Спішу з благовістю радості й миру до тих, хто є на заробітках – 
далеко від свого дому та від близьких, обіймаю вимушено переселених братів і сестер, що 
тужать за рідною стороною, та всіх, хто сьогодні носить на своєму тілі й у душі рани війни та 
насильства.  

Особливо вітаю з Різдвом Христовим наших військових, які є оборонцями миру та 
переможцями війни. Лину думками та молитвою до холодних тюрем, де страждають наші 
військовополонені й в’язні сумління, до лікарень, де одужують поранені в боях за нашу 
Батьківщину, до домівок, де вбиті горем українці переживають втрату своїх рідних 
внаслідок війни. Господь миру є з усіма нами! Хай різдвяна зоря сяє нам своїм світлом, а в 
кожній хаті дзвінко лунає пісня-коляда: 

Ангели співають: «Слава» восклицають, На небесах і на землі Мир проповідають. 
Усім бажаю справжньої радості дітей Божих, веселих свят Різдва Христового та 

щасливого, мирного і благословенного нового року! 
 

Христос народився! Славімо Його! 
† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого отця нашого Миколая, 

архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця, 19 (6) грудня 2018 року Божого 
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NATAL: CELEBRAÇÃO DA LUZ 
 
 Natal é celebração de uma grande festa cristã – o 
nascimento de Jesus. É a celebração que tem a maior extensão 
litúrgico-festiva popular, indo muito além dos círculos 
propriamente litúrgicos, porque no decorrer dos séculos a fé e 
a imaginação do povo criaram tantos ritos, uns mais 
condizentes com o significado cristão, e outros, não tanto. É 
muito bonita e significativa a antiquíssima prática de montar 
presépios nas igrejas, nos lares e em outros ambientes de 
convívio social. Mas a prática comercial, que aproveita e 
distorce a data sagrada com seus respectivos símbolos, 
qualifica-se como consumismo e até mesmo exploração. 
 A primeira notícia da Festa do Natal ocorreu em 336, 
em Roma. Pelos escritos de Santo Agostinho, sabe-se que 
essa festa era celebrada no século IV na África. O Natal já era 
celebrado na Espanha, no fim do século IV. Historicamente, a 
data 25 de dezembro não é confirmada. Os estudiosos dizem 
ser mais provável que essa data nasceu na tentativa de a Igreja 

de Roma suplantar a festa pagã do “Natalis solis incicti” – o culto ao sol, celebrado no dia 25 de 
dezembro, quando acontecia o solstício de inverno e representava a vitória anual do sol sobre as 
trevas. O Imperador Aureliano (275 d.C.) oficializou esse culto, que se difundiu no mundo greco-
romano, no século III, tornando-se um símbolo da luta pagã contra o Cristianismo.  

Buscando purificar essa celebração pagã, a Igreja deu a ela um significado diferente, tendo 
como base uma rica temática bíblica: Lucas 1,78; Efésios 5,8-14. Enquanto celebrava-se o 
nascimento do sol, a Igreja apresentou aos cristãos o nascimento do verdadeiro Sol: Cristo, que 
apareceu ao mundo após longas noites de trevas e de pecado. Celebrar o Natal é, pois, celebrar o 
Sol da Vida, que nos ilumina com Sua graça salvadora. São Leão Magno escreveu: “O Natal do 
Senhor não se apresenta a nós como lembrança do passado, mas o vemos no presente” (Sermão de 
Natal).  

Natal é festa da luz, pois Jesus é a verdadeira luz – o verdadeiro Sol; e luz é calor, energia, 
vibração e vida. Sem a luz do sol não teríamos vida na terra e sem a luz do Sol não teríamos a vida 
espiritual e a vida eterna; não teríamos a vida do amor e no amor; não teríamos a salvação. 

No entanto, a humanidade continua vivendo numa atmosfera de trevas. A falta de saídas 
para as crises e a carência de entendimentos humanitários que podem devolver ao ser humano a sua 
mais nobre condição indicam que o mundo atual, com suas falsas luzes (racionalismo, iluminismo, 
cientificismo, tecnicismo, sexualismo, ideologias, cultura de morte) nunca esteve tão obscurecido. 
A humanidade sofre com percalços dolorosos, potencializados pelas brutalidades, ganâncias, ódio e 
desejo de vingança.  

Mais uma vez será comemorado o Natal. O Papa Francisco tem nos ensinado repetidamente 
que o Natal é tempo de luz e que a verdadeira celebração é acender a luz no coração. Natal sem luz 
não é Natal, enfatizou o Santo Padre. Certamente, não se trata das luzes dos centros comerciais e 
nem mesmo das conhecidas e lindas lâmpadas natalinas que reluzem há mais de um mês antes da 
Festa propriamente dita, e também depois, nos diversos cenários da vida eclesial e social. Na 
verdade, o Papa faz um forte convite a cada pessoa: acenda a sua luz, a luz da fé, esperança e amor, 
a luz interior.  

Se cada católico acendesse, de fato, a sua luz, a luz de uma fé realmente viva, a sociedade 
estaria bem mais iluminada pelos valores do Evangelho, do Reino de Deus, da fraternidade, da 
justiça social, do equilíbrio ecológico e da paz. Grande parte da escuridão social em que vivemos 
hoje seria dissipada. Não haveria mais as sombras que embaçam a vista, enfraquecem os corações, 
confundem as mentes, induzem a escolhas equivocadas, geram indiferença, desespero e desamor e 
as muitas formas de violência – como o latrocínio, o aborto, a eutanásia, a pauperização, a 
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destruição da família, o descarte das pessoas. Se houvesse uma luz nas mãos de cada indivíduo, 
uma grande tocha se formaria, fazendo brilhar os olhos da esperança e abrindo o caminho de uma 
sociedade autenticamente iluminada pela verdade, pela beleza e pelo bem comum.  

O Natal é o evento da luz que brilha nas trevas, como nos narra o Evangelista São João: “E 
a luz brilha nas trevas, mas trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu 
nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem 
por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que 
ilumina todo homem” (Jo 1,5-9). A Palavra de Deus possibilita essa compreensão a respeito da luz 
verdadeira que, se recebida, aceita e cultivada, faz crescer uma luz interior. Quem a acolhe 
sinceramente e cultiva perseverantemente sua luminosidade passa a orientar-se pelos parâmetros da 
verdade, bondade e beleza do amor evangelicamente vivido. 

Acender a luz é acolher e receber a Cristo, salvação, libertação de todo o mal e todo o 
pecado, luz dos Povos, a luz que vem ao mundo. A luz que pode ser acesa e brilhar no interior de 
cada pessoa depende dessa luz, fonte inesgotável de luminosidade, que é o amor infinito de Deus 
em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Se todos acenderem ou reacenderem suas luzes interiores, 
alimentando-se da Luz inesgotável, a esperança se reanimará e um tempo de amor, paz e 
fraternidade se instalará nos corações, nas famílias e nas nações, evocando uma proclamação 
libertadora, como a do profeta Isaías e repetida por São Mateus, no contexto do início da pregação 
de Jesus: “O Povo que jazia nas trevas viu uma grande luz; aos que jaziam na região sombria da 
morte, surgiu uma luz” (Is 9,2; Mt 4,16).  

Neste Natal, vamos, então, acender ou reacender a luz da nossa fé-esperança-amor, cuidando 
para que ela nunca se apague, ficando sempre ligada à Luz infinita de Jesus e assim ilumine a nossa 
própria vida e a do nosso próximo. 

Feliz Natal e abençoado Ano Novo! 
Dom Volodemer Koubetch 
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10 MAIORES MANDAMENTOS DIVINOS 

 
 Falando em geral, e, talvez, de forma mais acentuada, no Brasil, a sociedade contemporânea tem 
aversão a qualquer tipo de lei ou norma. O “jeitinho brasileiro” é uma manifestação típica dessa atitude, que 
leva à desobediência generalizada, ao caos, anarquia, corrupção e criminalidade. A convivência familiar e 
social frequentemente é violenta, porque não se respeita as normas básicas do respeito. Muitos são os que se 
dizem cristãos, mas esqueceram ou não se interessam pelos Mandamentos de Deus. Existem católicos que 
vivem como se Deus não existisse. 
 Destruindo-se a família, fazendo doutrinação ideológica nas escolas e faculdades, minando os 
valores originários da sociedade e da nação, prática tão recorrente do esquerdismo, faltando educação 
humanística autêntica, civilidade, respeito e uma ética civil mínima, é de se esperar o resultado catastrófico 
presenciado atualmente nas nossas sociedades. As leis brasileiras se multiplicam simplesmente porque não se 
observam as Dez Leis dadas por Deus. Quanto mais a sociedade se afasta delas, tanto mais será necessário 
um aparato estatal, jurídico, fiscalizatório e policial pesadíssimo para conter o mal social estabelecido e 
enraizado nas mentes dos cidadãos. 
 Hoje em dia, pouco se fala sobre os Mandamentos; muitos que se consideram progressistas e 
moderninhos até acham que esses mandamentos não são necessários, dando uma interpretação equivocada, 
dizendo que foram superados pela lei máxima do amor dada por Jesus. Mas, pelo contrário, Jesus foi muito 
enfático: “Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno 
cumprimento, porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só 
i, uma só vírgula da Lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores 
mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no Reino dos Céus. Aquele, 
porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no Reino dos Céus” (Mt 5,17-19). 

A Bíblia apresenta duas redações dos Mandamentos: Êxodo 20,2-17, mais longa, e Deuteronômio 
5,6-21; também chamados Decálogo – Dez Palavras exprimem a vontade de Deus e seu amor para seu povo 
e devem ser conhecidos, estudados e amavelmente praticados. Afinal, disse Jesus: “Vós sois meus amigos se 
praticais o que vos mando” (Jo 15,14).  

Os três primeiros mandamentos referem-se à virtude da religião, voltando-se a Deus e às pessoas e 
coisas sagradas. Os demais sete mandamentos referem à virtude da moralidade, voltando-se ao próximo e às 
realidades concretas da vida humana. Os Mandamentos comportam todos os elementos para uma vida digna 
diante de Deus e do próximo. Por isso, Jesus os sintetizou em dois máximos Mandamentos: “Amarás ao 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. ... Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo” (Mt 22,37 e 39).   

1. Amar a Deus sobre todas as coisas. “Eu sou Iahweh teu Deus... Não terás outros deuses diante 
de mim” (Ex 20,2-3). Desobediente, o homem subordina sua vida, seu futuro, tudo o que possui 
de bom aos ídolos – falsos senhores e, por isso, gera uma crise profunda. A crise do homem 
moderno é crise de Deus, eclipse de Deus, ignorância de Deus, aversão a Deus. 
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2. Não tomar seu santo nome em vão. O respeito ao nome de Deus é o respeito devido a Ele 
mesmo. De quantas maneiras se desrespeita e se insulta Deus, se blasfema, se altera sua 
verdadeira essência! Evite-se fazer falso juramento usando o nome de Deus. 

3. Guardar domingos e festas de guarda. Dentro do materialismo e secularismo hodierno, 
assistimos à desnaturalização desta lei: a festa não alimenta mais a necessidade que o homem 
tem de Deus, mas o faz esquecer disso, tornando-se cada vez mais sinônimo de consumismo, 
prazer, aquisição e desfrute dos bens materiais. 

4. Honrar pai e mãe. Respeito e obediência aos pais, às autoridades, aos mais velhos e idosos, aos 
professores! Mas os pais e outras autoridades devem educar e guiar as novas gerações na 
verdade e no bem, com amor, diálogo e respeito. O Estado não tem direito de tirar os filhos das 
famílias para lhes dar uma educação ideologizada. Os filhos têm direito de ter um pai e uma mãe 
conhecidos e não anônimos! 

5. Não matar. São tantas as faces da morte: destruição da natureza, poluição ambiental, violência 
no trânsito, violência familiar, fome, suicídio, assassinatos, eutanásia, aborto. Mortes provocadas 
pelos sistemas políticos, tanto de direita quanto de esquerda... Mortes provocadas pelos grupos 
criminosos e pelas pessoas do mal... Só Deus tem o direito de tirar a vida! 

6. Não pecar contra a castidade. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa, ou 
seja, sua unidade interior, corporal e espiritual. A sexualidade torna-se pessoal e 
verdadeiramente humana quando integrada na relação interpessoal masculino-feminina, no dom 
mútuo do homem e da mulher. “A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, na 
sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar 

e de procriar, e, de uma maneira mais geral, à 
aptidão a criar vínculos de comunhão com os 
outros” (Catecismo da Igreja Católica, n. 2332). 

7. Não furtar. Quanta corrupção por 
causa da roubalheira dos governantes! E, por isso, 
quanta gente “se acha no direito” de “passar o pé 
nos outros”, tentando levar vantagem em tudo... 
“O sétimo mandamento proíbe tomar ou reter 
injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de 
qualquer modo, nos mesmos bens. Prescreve a 
justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres 
e dos frutos do trabalho dos homens” (Catecismo 
da Igreja Católica, n. 2401). 

8. Não levantar falso testemunho. 
Mata-se o corpo (5º mandamento), mas também se 
mata a alma, o espírito, a honra, o bom nome, a 

veracidade e a integridade pessoal. O falso testemunho está dentro de nós como mentira ou 
abrandamento da verdade. É uma atitude que se torna “cultura” da difamação e suas 
ramificações, uma maldade potencializada pela tecnologia das redes sociais. Estar do lado da 
verdade e do bem é um ato de justiça e de amor a si mesmo e aos outros. 

9. Não desejar a mulher do próximo. Quantos delitos passionais, quanta violência doméstica e 
familiar por causa da quebra desta lei protetora! Sapientíssimas são as palavras de Jesus: “É do 
coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos 
testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro” (Mt 15,19-20). E o 
Catecismo ensina: “A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração 
e pela prática da temperança” (n. 2517).  

10. Não cobiçar as coisas alheias. A inveja se encontra na base deste e do mandamento anterior. 
Exaltada pela modernidade, tornou-se o mais “sociável” dos vícios. Mas os cristãos devem 
preferencialmente pautar suas vidas pelo SER e não pelo TER.  

 
   As Leis Divinas não são opressoras, mas altamente libertadoras, porque provenientes de um Deus 
que é Amor e Bem. Pratiquemo-las para que tenhamos a verdadeira liberdade – liberdade dos filhos e filhas 
de Deus! 
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EM DEFESA DA FAMÍLIA:  
A DESCONSTRUÇÃO DA  
IDEOLOGIA DE GÊNERO 
 
 Estimados leitores! Ao findarmos esta coleção de 
artigos, compreendemos quão ameaçadora é a IG. É 
preocupante o fato de que a sociedade esteja sendo atacada 
por um sistema de ideias que, desde sua origem, não objetiva 
outra coisa senão a coisificação da pessoa humana e a 
destruição da célula mater da sociedade, a família.  
 Sendo assim, no decorrer deste estudo, vimos à raiz 
da IG, como ela se desenvolveu e qual o seu método de 
ataque. No entanto, surge ainda a pertinente questão: Porque 
tal ideologia está fortemente impregnada na sociedade?  
 Verificou-se por meio destes textos que, por de trás 
de tudo, está a indiferença em relação ao outro. Ou seja, 
quando o individualismo impera, as portas se abrem para que 
ideologias como esta se fixem como um vírus que, aos 
poucos, destroem o projeto divino. 
 Comprovando tudo isso, em outros termos, o teólogo 
moralista Pe. José Rafael Solano Durán1 afirma que: “A 
época em que a sociedade está atravessando é um dos 
momentos mais críticos da humanidade. Pois, o homem está agredindo o que tem de mais precioso – o 
outro”. Por outras palavras, o homem está vendo no outro qualquer um, apenas um indivíduo, está tentando 
identificar no outro algo que ele não é, está eliminando o primordial – o humano. Assim, a visão que se tem 
de irmãos, pessoas e família pouco a pouco está se diluindo. Portanto, hoje a sociedade está diante de uma 
realidade inumana. O homem está se tornando uma fera e uma fera contra o seu irmão.2   
 Em decorrência disso, pode-se afirmar que, a IG está fortemente presente na atualidade, porque a 
sociedade está sendo sufocada pela chamada ditadura do relativismo. Ou seja, o conceito do absoluto está 
sendo omitido. O homem, aos poucos, está desvinculando-se de princípios e valores. Em outros termos, o ser 
humano está eliminando a verdade absoluta, para que tudo se torne relativo. 

                                                 
1 Presbítero da Arquidiocese de Londrina PR. Mestre e Doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma. É Pós-Doutor em Teologia Moral e Familiar pelo Pontifício Instituto João Paulo II de Roma. Atua como consultor da 
CNBB no setor Vida e Família. É professor de Teologia Moral e Bioética na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É 
também professor de Bioética no Studium Theologicum de Curitiba PR.  
2 Youtube. Escola da fé: Identidade Sexual e Ideologia de Gênero. Bloco 1. Vídeo (20min19s). Disponível em: 
www.youtube.com. Acesso em: 01/09/16.  

http://www.youtube.com/
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De acordo com Rafael Solano, a ditadura 
do relativismo é a eliminação total do conceito de 
Deus absoluto e dos princípios morais. Assim, 
quando se destrói o conceito de Deus e se dissolve 
princípios morais, cada pessoa livremente faz o 
que achar adequado. Ou seja, faz o que achar 
realmente verdadeiro.3  

Igualmente, Joseph Aloisius Ratzinger, 
enquanto era cardeal e depois como Papa Bento 
XVI, advertiu intensamente o perigo da ditadura do 
relativismo. Recordemos, pois, suas palavras: 
“Quantos ventos de doutrina conhecemos nestes 
últimos decênios, quantas correntes ideológicas, 
quantas modas de pensamento. Do marxismo ao 
liberalismo, até a libertinagem, ao coletivismo 

radical; do ateísmo a um vago misticismo religioso; do agnosticismo ao sincretismo e por aí adiante”.4 
Ainda, Bento XVI afirma: “O relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de 
doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos hodiernos. Vai-se constituindo uma ditadura do 
relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as 
suas vontades”.5 

Com base nas palavras do Santo Padre, é possível afirmar que, a IG é fruto desta ditadura. Pois, uma 
sociedade que está caminhando para um estado em que não se reconhece nada como definitivo, as portas 
abrem-se para a germinação de falsas doutrinas. Além disso, ao se referir à IG, Bento XVI afirma que hoje a 
humanidade está diante de um atentado. Um verdadeiro ataque que atinge a família e, sobretudo, o próprio 
ser humano. Pois, está sendo colocado em questão a visão do próprio ser, do que significa ser homem.6  
 Neste sentido, o Santo Padre aponta para a profunda falsidade da IG e da revolução antropológica 
que lhe está subjacente. Segundo o Papa, o homem está se contrapondo ao fato de possuir uma natureza pré-
constituída pela sua corporeidade, que caracteriza o ser humano. Está negando a sua própria natureza, 
decidindo que esta não lhe é dada como um fato pré-constituído, mas é ele próprio quem a cria. Está 
afirmando, não obstante, que homem e mulher como realidade da criação, como natureza da pessoa humana, 
já não existem.7 
  Não obstante, Bento XVI adverte que a liberdade do fazer se torna liberdade de fazer-se por si 
mesmo. Esta liberdade chega basicamente a renunciar o próprio Criador. Ainda mais, esta liberdade nega o 
próprio homem como criatura de Deus. Portanto, o ser humano está sendo degradado na essência do seu ser.8 
É certo, portanto, que, onde se rejeita a Deus, a dignidade do homem também é diluída.  
 Em seu magistério, o Papa afirma ainda que a maioria das novas correntes filosóficas entende que o 
homem não é capaz da verdade. Desse modo, ele também não é capaz da moralidade. O homem, portanto, 
estaria mais preocupado em cuidar do arranjar-se de alguma maneira. Assim, muitas vezes, a opinião da 
maioria seria o único critério levado em conta.9  
 Com base nisso, pode-se dizer que, desastrosamente, é fato que o homem contemporâneo permanece 
cada vez mais voltado para si mesmo. Que ele está preocupado somente com o seu próprio eu. E que tenha 
excluído cada vez mais o seu irmão. Contudo, o mais preocupante é que, em decorrência deste egocentrismo, 
o homem permite que falsas ideias adentrem na sociedade. Ou seja, o homem, por centrar-se em si mesmo, 
parte do critério de que, se algo que para a maioria parece bom, pode ser aceito.  

                                                 
3 Youtube. Escola da fé: Identidade Sexual e Ideologia de Gênero. Bloco 2. Vídeo (29min7s). Disponível em: 
www.youtube.com. Acesso em: 01/09/16.  
4 CARDEAL JOSEPH RATZINGER. Homilia por ocasião da abertura do conclave. Segunda-feira 18 de abril de 2005. 
Disponível em: www.vatican.va/documents/homilypro-eligendo-pontifice. Acesso: 18/09/2016. 
5 CARDEAL JOSEPH RATZINGER. Homilia por ocasião da abertura do conclave. Segunda-feira 18 de abril de 2005. 
Disponível em: www.vatican.va/documents/homilypro-eligendo-pontifice. Acesso: 18/09/2016. 
6 Bento XVI. Discurso à Cúria Romana na apresentação de votos natalícios. Na sala Clementina, em 21 de dezembro, de 
2012. Disponível em: www.vatican.va/content/benedict-xvi/speeches/2012/documentes. Acesso em: 01/09/2016.   
7 id. ibid. 
8 Bento XVI. Discurso à Cúria Romana na apresentação de votos natalícios. Na sala Clementina, em 21 de dezembro, de 
2012. Disponível em: www.vatican.va/content/benedict-xvi/speeches/2012/documentes. Acesso em: 01/09/2016.   
9 Bento XVI. Luz do mundo. O Papa, a Igreja e os sinais dos tempos. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 72. 

http://www.youtube.com/
http://www.vatican.va/documents/homilypro-eligendo-pontifice
http://www.vatican.va/documents/homilypro-eligendo-pontifice
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/speeches/2012/documentes
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/speeches/2012/documentes
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 A IG é um exemplo claro disso. 
As pessoas não estão vendo o conjunto, 
mas o particular. Não estão percebendo 
o desastre coletivo que tal ideologia 
pode causar. O homem, no seu individu-
alismo, pensa em si e, consequente-
mente, não percebe que a sociedade está 
sendo atingida como um todo.  Por 
conseguinte, mencionamos anteriormen-
te que o cerne do problema da IG é a 
destruição da família, através da 
educação. Deste modo, cumpre questio-
nar-se: Porque o desejo de destruir este 
bem da sociedade? Porque a sede de 
extinguir a família? Ao que parece, o 
objetivo é essencialmente: eliminar a família para que se desfaçam os laços com o Criador.  
 Para fundamentar estes questionamentos, recorre-se a Rafael Solano que coloca a família como o 
lugar da relação com Deus. Ou seja, é no ambiente familiar que os filhos aprendem a conviver com Deus.10 
Podemos ainda acrescentar que, a família é o lugar onde se transmite os mais belos valores. É o local da 
união, do amor e do diálogo. É a Igreja doméstica, onde se vive o amor conjugal, amor paterno e materno, 
amor fraterno, amor de uma comunidade de pessoas e gerações.11 E, esta comunidade de amor está, 
essencialmente, vinculada ao Criador. Portanto, a família tem Deus como sua base e seu horizonte.  
 Deste modo, para se eliminar Deus, que na sua sabedoria e amor ordena, dirige e governa o universo 
inteiro e os caminhos da comunidade humana,12 é necessário que não exista mais o local onde Ele 
transpareça. 
 Neste sentido, é imperioso o cuidado para que a família, lugar da comunhão de amor com Deus,13 
não continue sendo terceirizada. Pois, hoje, é notável uma grave agressividade contra a estrutura familiar.14 
O estado, por exemplo, se introduziu de forma violenta, impedindo que a família viva a sua intimidade e 
comunhão com Deus.  
 Assim, quanto maior for a intervenção do estado sobre a família, mais esta deixará de ser aquilo que 
é. Pois, os direitos que a assegura viver conforme seus princípios e valores serão suprimidos.    
 Por esta razão, lembremos o que garante à Constituição Pastoral Gaudium et spes: “O poder civil 
deve proteger e favorecer a prosperidade dos lares. Não obstante, deve garantir o direito dos pais de educar 
os filhos no seio da família”.15   
 Do mesmo modo, para João Paulo II, o estado é chamado a colaborar. Mas é necessário que 
reconheça a autossuficiência da família para que ela atue de forma autônoma. Com isso, o Pontífice quer 
alertar para que não se tenha uma excessiva intromissão do estado. Pois, seria prejudicial e abusiva, 
estabelecendo uma evidente violação dos direitos da família.16   
 Por fim, diante do grave problema da IG, deduzimos que cabe a todos os homens de boa fé, a 
responsabilidade de combater esta ferida da humanidade. Sendo assim, não é nosso objetivo aqui dar 
soluções prontas, mas acreditamos que o homem, enquanto criado por Deus à sua imagem e semelhança (Gn 

                                                 
10 Youtube. Escola da fé: Identidade Sexual e Ideologia de Gênero. Bloco 2. Vídeo (29min7s). Disponível em: 
www.youtube.com. Acesso em: 01/09/16.  
11 JOÃO PAULO II. Op. Cit., 2010. n. 19. 
12 CONGREGAÇÃO PARA DOUTRINA DA FÉ. Declaração sobre alguns pontos de ética sexual. Belo Horizonte: CNBB, 
2011. p. 113. 
13 A comunhão de amor entre Deus e os homens, conteúdo fundamental da Revelação e da experiência de fé de Israel, 
encontra uma significativa expressão na aliança entre o homem e a mulher. Assim, o vínculo de amor de um casal que 
constitui uma família torna-se imagem da Aliança que une Deus a seu povo.  JOÃO PAULO II. Familiaris consortio. 
Exortação Apostólica sobre a Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje. São Paulo: Paulinas, 2005. N. 12. 
14 Esta grave agressividade à qual nos referimos diz respeito ao momento histórico em que a família está atravessando. A 
instituição familiar é alvo das inúmeras forças que a procuram aniquilar ou de qualquer forma dissolvê-la. Por exemplo: 
programas educacionais, como a IG, e novelas cujo conteúdo fazem apologia ao adultério, a uma sexualidade desregrada e a 
violência, entre outros.  
15 CONSTITUIÇÃO PASTORAL Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje. In: Concílio Vaticano II. 1962-1965. 
Compêndio do Vaticano II: Constituições, Decretos e Declarações. Petrópolis: Vozes, 1968. N. 52. 
16 JOÃO PAULO II. Op. Cit., 2010. n. 17. 

http://www.youtube.com/
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1,27),17 não deve colocar-se contra o seu Criador. Neste sentido, o Papa Francisco nos relembra sabiamente 
que: “Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao 
mesmo tempo somos chamados a guardar nossa humanidade, e isto significa, antes de tudo, aceitá-la e 
respeitá-la como ela foi criada”.18   
 Portanto, compete primeiramente ao próprio homem aceitar a criação tal como ela é. Depois, se 
espera das instituições como, por exemplo, a escola, que cumpram o seu papel. Ou seja, que não confundam 
a mente das crianças, mas que as ensinem a ler, escrever e a calcular. Mais ainda, o que a sociedade espera 
da educação é que ela forme cidadãos críticos e não modele indivíduos vazios de tudo.   
 Se assim for, acreditamos que a sociedade será aquilo que deveria ser: uma cultura da vida, do amor 
e da fraternidade. Do contrário, estará caminhando para a sua própria destruição, onde o transcendente 
desaparecerá e, por consequência, o humano. Pois, como enfaticamente afirmou São João Paulo II: “Vivendo 
como se Deus não existisse, o homem perde o sentido não só do mistério de Deus, mas também do mistério 
do mundo, e do mistério do seu próprio ser”.19    

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao abordarmos o tema da ideologia de gênero, procuramos demonstrar o problema que é tal 

pensamento. Em outras palavras, neste estudo, buscou-se apresentar no que consiste esta ideologia 
fortemente presente na cultura contemporânea.    
 Para tanto, este trabalho partiu de uma reflexão histórica. Ou seja, apresentamos de que forma a 
ideologia de gênero surgiu propriamente. Fizemos, portanto, um caminho partindo da filosofia marxista, 
passando pelo feminismo e concluímos com o existencialismo.  
 Porém, vimos que a ideologia de gênero aparece de maneira rudimentar nestas correntes de 
pensamento. Neste sentido, damos um passo além. Discorremos, por exemplo, sobre como o conceito gênero 
surgiu e como foi ardilosamente implantado. Não obstante, vimos também como a ideologia de gênero foi 
evoluindo, bem como quais são suas propostas e negações. 
 Com esta base, chegamos ao cerne da ideologia de gênero. Observamos, portanto, que a família é o 
alvo central desta ideologia. Usando a educação como meio, tal pensamento visa aniquilar a instituição 
familiar. Deste modo, no último capítulo, do presente estudo, vimos como a ideologia de gênero está 
camuflada por de trás de uma educação sexual. Vimos, neste sentido, ainda que de modo sintético, a história 
da educação sexual no Brasil. Notamos, do mesmo modo, como esta ideologia busca se impor no sistema de 
educação deste País, por exemplo, por meio de materiais e cartilhas utilizados para atingir as crianças.  

                                                 
17 BÍBLIA: A Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
18 FRANCISCO. Op. Cit., n. 56.  
19 JOÃO PAULO II. Evangelium vitae. Carta Encíclica sobre o Valor e a Inviolabilidade da Vida Humana. São Paulo: 
Paulinas, 1995. n. 22.  
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Ademais, tomamos a liberdade de nos 
posicionar antagonicamente em relação à ideologia 
de gênero. Portanto, tendo como base o Magistério da 
Igreja, defendemos que a educação, principalmente 
no que se refere à sexualidade, é de direito e dever 
dos pais e não de terceiros.  
 Por tudo isso, concluímos por meio desta 
pesquisa, que a ideologia de gênero tem como 
pretensão a desconstrução da sociedade tradicional. 
Ou seja, visa criar uma sociedade sem categorias de 
sexo e, portanto, uniforme.  
 Identificamos ainda que este pensamento se 
contrapõe à instituição familiar. Pois, propõe mode-
los alternativos que negam o modelo tradicional. 
Além do mais, esta ideologia exclui Deus como 

criador e como aquele que ordena tudo para enaltecer o indivíduo como aquele que é capaz de criar a sua 
identidade do nada. 
 Por fim, a ideologia de gênero se contrapõe ao que é verdadeiro. Propondo uma identidade sem 
essência, recusa que o ser humano possa assumir a seu próprio ser. Propondo a igualdade total, a ideologia de 
gênero rejeita o dom da sexualidade tal qual o Criador concedeu ao ser humano. Nega, portanto, que o ser 
humano ame a si mesmo e ao outro. 
Neste sentido, a humanidade tendo consciência deste grave problema, é convidada a proteger a sua própria 
dignidade de pessoa. Significa, em outras palavras, que o ser humano, criado por Deus, deve entender que 
esta ideologia é uma ameaça. Na medida em que tenta implantar conteúdos que impedem a pessoa ser o que 
realmente ela é. 

Pe. Juliano Cezar Rumoviski 
 

ENCONTRO VOCACIONAL EM MALLET 
 
 Com o objetivo geral de ir formatando melhor a formação presbiteral na Metropolia e o 
objetivo específico de dar continuidade à formação de seminaristas menores no espaço físico do 
Seminário Menor São Josafat de Mallet, que comporta também o Centro Metropolitano de Pastoral, 
o recém-nomeado Reitor Pe. Clayton Katerenhuk organizou um encontro-retiro vocacional, 
realizado em Mallet, nos dias 9 a 11 de novembro de 2018. 
 Com o incentivo e apoio de seus párocos e vigários paroquiais, compareceram 16 jovens, 
vindos das seguintes localidades: nove de Rio Azul, quatro da Paróquia da Catedral de 
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Prudentópolis, um de União da Vitória, um de Mallet e um de Paulo Frontin. É preciso lembrar que 
os jovens se mobilizam e respondem a algum convite quando recebem o devido apelo de seus 
próprios párocos e vigários paroquiais, bem como de toda a comunidade. Não são somente os 
formadores dos seminários os promotores vocacionais, mas também os padres e toda a paróquia, 
toda a comunidade. “Se semearmos as sementes da vocação, colheremos alguma coisa; se não 
semearmos, não teremos nenhuma colheita”, repete frequentemente o Arcebispo Metropolita.   

A programação seguiu o seguinte roteiro: 
Dia 9 de novembro – sexta-feira: à tarde – recepção e acomodação. Às 19 horas – Divina 

Liturgia presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom Volodemer e concelebrada pelos Padres Irineu 
Vaselkoski – Pároco de Mallet, Edson Ternoski – Reitor do Seminário Maior de Curitiba, Clayton 
Katerenhuk – Reitor do Seminário Menor de Mallet. Em sua homilia introdutória, Dom Volodemer 
explicou o que é retiro e falou sobre a vocação em geral e exemplificou lembrando a vocação dos 
primeiros apóstolos e a vocação extraordinária de São Paulo. Após a janta, o Seminarista Samoel 
Hupolo deu uma palestra sobre o chamado à santidade. Como oração da noite, foi rezado o Moleben 
a Nossa Senhora.  
 O dia seguinte, sábado, foi um dia repleto de atividades. Iniciou com o Moleben a São 
Josafat. Na parte da manhã, Ir. Lucas Lupepsa, OSBM, vindo de Prudentópolis, falou sobre a 
Ordem Basiliana e Vida Religiosa. Após a pausa com o lanche, o Pe. Clayton Katerenhuk discorreu 
sobre a Vocação à Vida Matrimonial.  

Após o almoço, os meninos ouviram sobre a Vocação ao Sacerdócio, em palestra ministrada 
pelo Reitor Pe. Clayton. Em seguida, houve uma 
partilha vocacional e troca de ideias em grupos, 
com o acompanhamento dos Seminaristas Iwan 
Kerneski, Michael Barbusa e Samoel Hupolo. 
Esses três Seminaristas auxiliaram na organização 
e no andamento do retiro. Os participantes foram 
atendidos em Confissão.  
 À tarde, os jovens candidatos puderam 
ainda tirar suas dúvidas sobre o cotidiano do 
Seminário e seus objetivos, buscando com os 
Reitores também o discernimento vocacional 
inicial. Após o lanche, eles tiveram um momento 
de distensão, podendo “bater uma bola” no belo e 

bem cuidado campo de futebol do Seminário ou ainda jogar sinuca. O tempo brusco e sombrio não 
afetou o ânimo dos jovens, quase sempre mais cheios de energia.  

A Divina Liturgia começou às 18h30min. O Arcebispo Metropolita falou sobre a vocação e 
a santidade de São Josafat, padroeiro dos dois seminários metropolitanos, cuja festa litúrgica estava 
sendo celebrada. São Josafat é um modelo por excelência de liderança e atuação eclesial e pastoral; 
um exemplo magnífico de ser humano, jovem educado, religioso fiel, padre e bispo pastor e 
catequista, mártir da união, enfatizou o Metropolita.  
 A janta foi servida às 19h30min, preparada por um grupo de senhoras da paróquia, que 
gostam de fazer esse trabalho e até sentem falta quando não há eventos no Centro Metropolitano de 
Pastoral, quando elas têm a oportunidade de “esquecer o seu cantinho com seus probleminhas para 
prestar um serviço à comunidade e, até mesmo, se divertir”. O dia terminou com a adoração, 
dirigida pelo Seminarista Samoel. 

Domingo, dia 11, na oração da manhã, foi rezado o Akatisto a Nossa Senhora. Às 9h30min, 
deu-se início à Divina Liturgia, celebrada pelo Arcebispo Metropolita e concelebrada pelo Reitor 
Pe. Clayton. A reflexão partiu da parábola do bom samaritano. O Metropolita chamou a atenção 
para uma resposta mais profunda e abrangente à pergunta “quem é meu irmão?” “Temos os 
próximos mais próximos – parentes, amigos e outros – mas temos que pensar na humanidade como 
um todo, que está sendo dominada e destruída pelo sistema global, que aplica, entre outras coisas 
absurdas, a ideologia de gênero”, explicou Dom Volodemer. Olhando para o bom samaritano, é 
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necessário sair do egoísmo e do comodismo 
pastoral, convertendo-se pastoralmente e 
vivendo uma “Igreja em saída”, como ensina 
o Papa Francisco. Finalizando, o Metropolita 
exortou os jovens a viver a fé cristã com 
autenticidade e coragem, mesmo que não 
abracem a vida eclesiástica. 

O Reitor Clayton ainda atendeu 
alguns jovens, orientando-os sobre as condi-
ções necessárias para fazer um discerni-
mento vocacional correto antes de entrar no 
Seminário.     

Após o almoço, em clima de alegria 
e fraternidade, todos se despediram e retorno às suas localidades de origem. 

Secretariado Metropolitano 
 

PRIMEIRA ASSEMBLEIA METROPOLITANA DE LEIGOS 
 

 Concretizando o Projeto Paróquia Viva, tendo a motivação do Ano do Laicato e do Sínodo 
sobre a Juventude, sob a luz da Exortação apostólica do Papa Francisco Gaudete et exsultate sobre a 
santidade no mundo de hoje, colocando em prática a ação pós-visita do plano Visita Canônica e se 
esforçando em dinamizar a pastoral na Metropolia com a participação ainda mais consciente e 
organizada dos leigos, o Arcebispo Dom Volodemer Koubetch convocou uma Assembleia especial 
com as lideranças laicas, que aconteceu no dia 18 de novembro de 2018, nas dependências da 
Paróquia Sagrado Coração de Mallet. Foi a primeira desse gênero no âmbito da Metropolia Católica 
Ucraniana São João Batista.  

No Decreto de convocação dessa Assembleia se lê: “Para realizar melhor a pastoral dos 
leigos conforme o programa da Igreja Greco-Católica Ucraniana, trabalhando em prol da criação do 
Conselho de Leigos (CL) desta Metropolia e para o maior bem de todos os fiéis da mesma, após 
entrar em acordo com o Sr. Marcos Nogas – Coordenador Geral do Laicato desta Metropolia e 
tendo concordado com os responsáveis sobre o local e a data, no exercício dos meus deveres e 
direitos previstos pelas normas canônicas, por meio do presente decreto CONVOCO A 
ASSEMBLEIA GERAL DOS LEIGOS...” 

Visando maior proveito, os organizadores da Assembleia colocaram alguns requisitos e 
orientações: “os participantes sejam pessoas bem engajadas na liderança pastoral e administrativa 
(membros do Conselho Administrativo Paroquial, Catequistas, zeladores ou membros ativos do 
Apostolado da Oração, etc.). “O investimento é para o bem e a evangelização da própria 
comunidade. Os participantes são encarregados de representar a sua comunidade e depois repassar 
os resultados do evento e as futuras orientações do Conselho de Leigos para a própria comunidade”. 
Por isso, foi determinado que os gastos com a inscrição e a viagem ficassem sob a responsabilidade 
da comunidade dos participantes. 

O programa seguiu o seguinte 
horário: 08:00 – Recepção dos participantes 
e café; 09:00 – Divina Liturgia; 10:30 – 
Palestra sobre o Laicato; 12:30 – Almoço; 
13:30 – Exposição sobre o Conselho de 
Leigos; 14:00 – Trabalho em grupos; 15:00 
– Plenária; 15:30 – Encerramento; 15:45 – 
Foto oficial, lanche, despedida.  

Após a leitura das intenções, feita por 
um paroquiano meletense, o Pároco Irineu 
Vaselkoski deu as boas-vindas a todos. Em 
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sua homilia, Dom Volodemer dis-
correu sobre os dois textos escolhi-
dos para a reflexão durante a  As-
sembleia: 1) Epístola: 1Cor 12,4-14 
– “Porque, como o corpo é um todo 
tendo muitos membros, e todos os 
membros do corpo, embora muitos, 
formam um só corpo, assim tam-
bém é Cristo” (v.12); 2) Evangelho: 
Mt 5,13-16 – “Vós sois o sal da 
terra (v. 13); vós sois a luz mundo 
(v. 14)”. O Metropolita apresentou 
as motivações da Assembleia e des-
tacou a necessidade urgente de a 
Metropolia fazer um trabalho pasto-
ral mais profundo com a colaboração dos leigos. Ele enfatizou especialmente a formação de líderes 
leigos e a missão específica dos leigos na sociedade. “Os leigos estendem a Igreja no mundo, na 
sociedade, no trabalho, na família, fazendo desta a Igreja doméstica”, disse o pregador. 

A Palestra principal, após a celebração litúrgica, abordou o tema “Ser Igreja – o 
protagonismo dos leigos”. Auxiliado por sua esposa a Sra. Daniele, o Sr. Marcos Nogas apresentou 
o tema em três partes: a primeira foi dedicada ao tema da liderança, a segunda ao tema da “Paróquia 
viva – lugar de encontro com Cristo vivo” e a terceira sobre o laicato nos documentos recentes da 
Igreja. As duas primeiras partes foram desenvolvidas antes do almoço. 

O almoço foi servido no salão de festas da Paróquia, preparado com muito carinho pelas 
senhoras voluntárias do Apostolado da Oração, que prestam serviços à Paróquia sempre com muita 
satisfação e alegria. Um grupo de senhores se encarregou da carne, bem preparada e bem servida. 

O trabalho da tarde, iniciado às 13h30min, consistiu primeiramente no desenvolvimento da 
terceira parte da palestra, que foi sobre o protagonismo laical no Magistério da Igreja. 
Prosseguindo, o Sr. Marcos falou sobre vários aspectos práticos relacionados à missão dos leigos na 
Igreja e, mais precisamente, sobre a dinâmica de um Conselho de Leigos, a respectiva elaboração 
do plano de implantação do CL nas paróquias. A fim de colher mais informações e provocar uma 
reflexão prática sobre o tema exposto, foram colocadas algumas perguntas para o estudo nos 
grupos. As conclusões foram apresentadas e debatidas em plenária. 

Encerrando a Assembleia, o Diácono Romeu Smach pediu a palavra para falar sobre a 
organização da Pastoral da Juventude na Metropolia, um desafio que deve ser enfrentado por todas 
as comunidades e contar com a ajuda direta das famílias. O Arcebispo Metropolita explicou alguns 
elementos centrais de seu trabalho pastoral na busca de um engajamento maior da parte dos leigos. 
Ele agradeceu ao Pároco local e sua equipe pela acolhida. Manifestou seu contentamento e 
agradeceu especialmente ao Sr. Marcos Nogas por estudar teologia e se tornar um teólogo leigo a 
serviço da Metropolia. Na execução dos diversos projetos pastorais, ele solicitou a colaboração de 
todos. 
 A foto oficial teve como fundo a arquitetônica igreja Sagrado Coração de Jesus. A 
Assembleia encerrou com o lanche. Animados por perceberem que estão sendo mais valorizados 
pela hierarquia, os participantes retornaram às suas comunidades.  
 94 paroquianos participaram da Assembleia, vindos das seguintes paróquias e localidades: 

1) Paróquia São José de Dorizon: Igreja São Miguel Arcanjo – Serra do Tigre – 4;  
2) Paróquia Sant’Ana do Pinheirinho – Curitiba: Matriz – 2; Igreja Nossa Senhora das 

Dores – Fazendinha – 2;  
3) Paróquia Natividade de Nossa Senhora de Vera Guarani: Matriz – 2; Igreja Sagrada 

Família – São Roque – 2; Igreja Transfiguração do Senhor – Carazinho II – 2; Igreja São João 
Batista – Paulo Frontin – 2; Igreja São Miguel Arcanjo – Carazinho I – 1; Igreja Assunção de Nossa 
Senhora – Cândido de Abreu – 2;  
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4) Paróquia da Arquicatedral de 
Curitiba: Matriz – 2; Exaltação da 
Santa Cruz – Pinhais – 2; Igreja 
Sagrada Família – Oficinas – 1; 
Igreja do Perpétuo Socorro – São 
José dos Pinhais – 1;  
5) Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora de Curitiba: Matriz – 
1; Igreja São José Operário – Bairro 
Alto – 1; Igreja Sagrado Coração de 
Jesus – Fazenda Rio Grande – 2; 
Igreja Sagrado Coração de Jesus – 
Abranches – 1;  
6) Paróquia Transfiguração do 
Senhor de Ponta Grossa: Matriz – 

2;  
7) Paróquia São Basílio Magno de União da Vitória: Matriz – 2; Igreja Nossa Senhora do 

Amparo – Santa Maria – 4;  
8) Paróquia Menino Jesus de Canoinhas: Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Três 

Barras – 3;  
9) Paróquia Santíssima Trindade de São Cristóvão – União da Vitória: Matriz – 2; Igreja 

Santa Luzia – Paula Freitas – 2;  
10) Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Mafra: Matriz – 3; Igreja São Miguel 

– Rio Negrinho – 2; Igreja Sagrada Família – Itaiópolis – 10;  
11) Paróquia Sagrada Família – Iracema: Igreja Nossa Senhora do Patrocínio – Rio 

Pratinha – 2; Igreja São Nicolau – Colorado – 2; Igreja Santo Antônio – Papanduva – 4;  
12) Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Mallet: Matriz – 4; Igreja São Josafat – Santa 

Cruz – 1; Igreja Divino Espírito Santo – Colônia 5 – 2; Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz – 
Lageado de Baixo – 2; Igreja Apresentação de Nossa Senhora – Serra Azul – 2;  

13) Paróquia Exaltação da Santa Cruz – Rio das Antas: Matriz – 2; Igreja Nossa Senhora 
da Glória – Cruz Machado – 2; Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Quinta Ficinal – 2; 
Igreja São Miguel Arcanjo – Linha Vitória – 2; Igreja Bom Jesus – Linha Antonina – 2; Igreja 
Cristo Rei – Linha Charqueada – 2.  

 
Por algum motivo, três paróquias não enviaram representantes para a Assembleia. No 

próximo ano, a Metropolia espera contar com representantes de todas as paróquias.    
 
A Metropolia agradece cordialmente a todos que contribuíram para que fossem dados os 

primeiros passos na criação do Conselho de Leigos. Vai um agradecimento especial ao Sr. Marcos 
Nogas por ter aceitado a Coordenação Geral do Laicato. Também externa gratidão ao Revmo. Pe. 
Ireneu Vaselkoski e à Paróquia Sagrado Coração de Jesus pela disponibilidade em sediar o evento. 
Todos os agentes de pastoral são convidados a se dedicarem com muito zelo na pastoral do Laicato, 
promovendo uma autêntica missão do leigo na nossa Metropolia. Com certeza, isto frutificará para 
o benefício de todos os fiéis. A realização da Assembleia foi um dos passos importantes nesta 
pastoral e deverá se encarnar na Metropolia como uma atividade anual.  

 
Secretariado Metropolitano 
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85º DO GENOCÍDIO HOLODOMOR 
 
 Junto de seu povo espalhado pelo planeta, 
com a honrosa solidariedade das nações que já 
reconheceram oficialmente o maior genocídio da 
história, em várias celebrações dentro e fora do país, 
neste ano de 2018, a Ucrânia lembrou a grande, 
vergonhosa e absurda ação stalinista do bárbaro crime 
conhecido como Holodomor, palavra ucraniana que 
quer dizer “deixar morrer de fome”, “morrer de 
inanição”. E pode-se lembrar as vítimas dessa 

atrocidade como “holodomortos” – mortos pela fome – “holod”. Assim como o holocausto nazista 
contra os judeus, o Holodomor consistiu em um genocídio contra a população da Ucrânia 
empreendido pelo sistema totalitário do famigerado comunismo soviético liderado por Stalin. 
Também no Brasil foram muitos os eventos em homenagem dos milhões de seres humanos 
barbaramente dizimados na Ucrânia, principalmente nos anos de 1932-33. Entre outros eventos 
importantes, a presente matéria recorda alguns. 

No dia 30 de setembro, a comunidade ucraniana no Brasil juntou-se à ação internacional 
“Acendemos uma vela da memória” em recordação aos 85 anos do Holodomor. A ação foi realizada 
no Memorial Ucraniano de Curitiba, Parque Tingui, com a participação do Embaixador da Ucrânia 
no Brasil Sr. Rostyslav Tronenko, das autoridades das nossas Igrejas e coletividades ucranianas, 
com a presença de numerosos membros da comunidade local, especialmente jovens e crianças, 
amigos representantes da sociedade brasileira. A cerimônia religiosa fúnebre ecumênica 
“Panakheda” foi presidida pelos representantes das Igrejas Ortodoxa e Católica.  

Os rituais mais marcantes foram: todos os presentes acenderam velas acesas em memória 
das vítimas; crianças da Escolinha de Sábado Lecia Ukrainka e do Grupo Folclórico Poltava leram 
nomes de 85 crianças mortas, citadas nas listas de milhões de pessoas falecidas, elencadas pelo 
Museu Nacional da Ucrânia “Memorial de Vítimas do Holodomor” de Kiev. Ao final, foi 
inaugurada a exposição de 10 painéis sobre o Holodomor, que permanecerá dentro do Memorial 
Ucraniano de Curitiba. Nos marcos da ação do Congresso Mundial dos Ucranianos, as cerimônias 
fúnebres aconteceram também nas cidades brasileiras de Osasco e São Paulo. 
  Dia 20 de novembro, às 20 horas, no Espaço Cultural da Capela Santa Maria, Rua 
Conselheiro Laurindo, 273, realizou-se um concerto coral e musical em homenagem às vítimas do 
genocídio ucraniano, apresentado pela Sociedade Ucraniana do Brasil, Folclore Ucraniano Barvinok 
e Ladies Ensemble. Ao preço de R$ 20,00 e doação de um quilo de alimentos que foi entregue ao 
Asilo São Vicente de Paulo, o público presente emocionou-se com a linda apresentação que contou 
com a presença do Cônsul Honorário da Ucrânia no Paraná Dr. Mariano Czaikowski e convidados 
do corpo consular atuantes no Estado do Paraná. O conserto foi precedido por uma confraternização 
preparada pela chef Vania Krekniski Maciel e sua equipe. 
 Dia 24 de novembro, às 10 horas, no Memorial Ucraniano de Curitiba, situado no Parque 
Tingui, foi celebrada uma “Panakheda” em homenagem às vítimas do Holodomor. Com a presença 
do Cônsul Honorário Sr. Mariano Czaikowski, representando o Embaixada Ucraniana no Brasil e a 

RCUB, e demais representantes de entidades ucraniano-
brasileiras, os Arcebispos das nossas Igrejas Católica e 
Ortodoxa Dom Volodemer e Dom Jeremias presidiram a 
celebração fúnebre. Dom Volodemer preparou uma oração 
especial (publicada abaixo) para a oportunidade e, durante 
a proclamação da mesma, ele pediu um minuto de silêncio 
pelas vítimas homenageadas. Ao final, Dom Jeremias e o 
Sr. Mariano fizeram uma rápida reflexão sobre a tragédia 
humanitária e apontaram atitudes evangélicas e humanas 
concretas a serem vividas pelos descendentes dos nossos 
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mártires e heróis. Todos os presentes ainda puderam 
prestar uma singela homenagem aos “holodomortos”, 
acendendo velas e depositando-as no monumento que 
lhes foi consagrado.  
 Dia 30 de novembro, termina a exposição 
sobre o Holodomor, promovida pela FASBAM – 
Faculdade São Basílio. São 54 painéis que retratam as 
vítimas do genocídio que matou 20% da população 
ucraniana. Os painéis retratam a tirania do governo 
stalinista por meio de textos, imagens e de materiais 
que estarão disponíveis para consulta. 
 Recomendando melhor organização e 
comunicação nos diversos eventos, a Metropolia Católica Ucraniana São João Batista parabeniza e 
agradece aos agentes eclesiásticos e culturais pelas iniciativas empreendidas em prol do bem e da 
verdade. É missão da Igreja apoiar tudo aquilo que se faz para o bem da humanidade! 

Secretariado Metropolitano 
 

ORAÇÃO PELOS FALECIDOS DO HOLODOMOR 
 

Curitiba, 24 de novembro de 2018 
 
 Ó Deus, Senhor do universo e da história, lembrando os falecidos do Holodomor – a morte 
por fome provocada pelo regime soviético de molde stalinista, com milhões de vítimas, colocamo-
nos humildemente diante de sua majestade para, primeiramente, reconhecer as suas obras para o 
bem da humanidade e também nos questionarmos sobre os malefícios causados à humanidade por 
grandes malfeitores e pecadores.  

Senhor Deus, pela sua eterna sabedoria criastes tudo o que existe e no auge da criação 
colocastes o homem, concedendo-lhe o livre arbítrio – a liberdade e entregando-lhe a 
responsabilidade de continuar a obra de sua criação. Vós guiastes sabiamente seu povo eleito por 
meio de seus líderes escolhidos: Abraão, Moisés, Judite, Ester, Isaías, Jeremias e tantos outros. Na 
plenitude dos tempos, enviastes seu próprio Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade, cuja 
missão, sob a assistência do Espírito Santo, tendo à frente os Papas e outros líderes, santos e santas, 
foi levada adiante pela Igreja: São Pedro, São Paulo, Gregório Magno, Leão XII, Pio XII, João 
XXIII, Bento XVI, São João Paulo II, Papa Francisco, nosso atual amado líder espiritual. Na 
história do cristianismo ucraniano, vossa benevolência, Senhor, nos agraciou com grandes 
personagens: Santa Olga, São Volodemer, São Josafat, beatos mártires da era do regime soviético, 
os grandes metropolitas Andriy Sheptytsky, Iosyf Slipey, Lubomyr Husar e o atual Arcebispo 
Maior Sviatoslav.   

Mas também, Senhor, estamos conscientes de que os erros e pecados de alguns filhos da 
Igreja causaram prejuízos e divisões, restringindo a realização do seu Reino entre nós. E ficamos 
muito entristecidos com muitos líderes políticos que mancharam várias páginas da história e 
denegriram a própria a humanidade. A simples 
lembrança de seus nomes nos deixa estarrecidos 
e perplexos, fazendo-nos questionar e duvidar 
sobre o real significado da vida e da existência 
humana. De forma negativa e dramática, esses 
personagens anti-humanos também nos colocam 
diante desta assustadora possibilidade: a do mau 
uso da liberdade que, sem a instrução da Sua 
sabedoria e vontade, conduz aos atos mais 
atrozes e desastrosos que a humanidade já 
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vivenciou, mostrando a dolorosa realidade de grandes pecados históricos e sociais. 
 No ano passado, em Roma, na oração do Angelus do dia 26 de novembro, o Papa Francisco 
saudou de modo especial a comunidade ucraniana, que recordava a tragédia do Holodomor: “Rezo 
pela Ucrânia, a fim de que a força da fé possa contribuir para curar as feridas do passado e 
promover hoje caminhos de paz”. Senhor, diante de tamanha barbárie cometida contra o nosso 
povo, nossos irmãos e irmãs, católicos e ortodoxos, nossa fé tende a fraquejar. Porque se trata de 
uma ferida muito profunda cravada na alma ucraniana. É também uma ferida aberta no coração da 
humanidade: como aceitar que um líder, que deveria ter buscado o bem comum, fosse capaz de 
provocar fome, administrando uma das terras mais férteis do mundo, para dizimar todo um povo, 
toda uma etnia? Do ocorrido, documentalmente registrado, está exposta diante de ti, Senhor, essa 
ferida que ainda lateja, pulsa e dói muito, dói sem parar. Nossa esperança se esvanece percebendo 
que a fome mata muitos irmãos e irmãs pelo mundo afora. Nosso amor se apequena, sentindo a 
impotência em superar a desigualdade e a injustiça social que impera em nossas sociedades.  

Esta nossa oração é um lamento, um desabafo, um grito de dor e de protesto. Nossas pobres 
palavras não são capazes de expressar toda a nossa dor e todos os nossos sentimentos diante da 
proposital catástrofe humanitária, que foi o Holodomor. Talvez, Senhor, o silêncio possa falar mais 
do que nossas palavras, sempre incompletas e limitadas. Talvez, em nosso silêncio, possamos ouvir 
melhor a voz daqueles milhões de seres humanos que foram silenciados pela fome atroz. Eles foram 
lançados no silêncio do sepulcro desrespeitoso, sepultados em valas comuns ou nem mesmo 
sepultados, sem o toque da solidariedade e sem a voz das orações oficiais das nossas Igrejas, 
banidas pelo sistema totalitário. Além disso, para ocultar o crime, tentou-se sepultá-lo com suas 
vítimas na cova do silêncio histórico, fundamentado na distorção e na mentira, práticas do mesmo 
sistema. Mas é no silêncio, Senhor, que poderemos captar a sua voz inspiradora e iluminadora 
diante das trevas da história provocadas pelos monstros, inimigos seus, inimigos da verdade e do 
bem, inimigos da Igreja e da humanidade.  

Façamos, portanto, um minuto de silêncio em honra dos nossos holodomortos – vítimas do 
stalinismo desumano.  
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UM MINUTO DE SILÊNCIO 
 
Senhor, perdoa-nos pela nossa dificuldade em perdoar esse horrendo crime contra a 

humanidade – o genocídio Holodomor. Perdoa-nos a nossa fraqueza. Aceitamos que o amor e o 
perdão é o que pedis de nós, mas para o bem de toda a humanidade, queremos o reconhecimento 
dos irmãos e irmãs de outros povos, que ainda não o fizeram, de que o Holodomor foi um crime 
contra a humanidade, foi um verdadeiro genocídio, a fim de que crimes, como os do nazismo e do 
stalinismo, jamais se repitam e para que seja feita a justiça, também a justiça histórica, em prol da 
verdade. É a grande graça que Vos pedimos humildemente.  
 Senhor, que a nossa fé não esmoreça, que a nossa esperança não se apague e que o nosso 
amor não enfraqueça jamais. Pelo poder do Seu Espírito, cure, Senhor, as nossas feridas históricas, 
sociais e pessoais! Dai-nos a força para que a Ucrânia e seu povo fiel e amado, tanto na Terra Mãe, 
como em outros rincões sejam instrumento da tua paz! Que o nosso Brasil, que acolheu os 
descendentes dos nossos mártires e heróis – vítimas das atrocidades de um regime desumano 
encontre o caminho do desenvolvimento com seguridade e paz social! 

Oração da Panakheda: “Ó Deus, Senhor da vida, Vós que vencestes a morte e aniquilastes o 
poder do maligno, e destes a vida ao mundo, concedei o descanso eterno aos vossos servos 
holodomortos – vítimas do genocídio Holodomor, no jardim florido, no lugar de luz e paz, onde não 
existe dor, nem angústia, nem sofrimento; Vós que sois o Deus da bondade e amor, perdoai-lhes 
todas as faltas que eles cometeram por palavras, ações e pensamentos; porque ninguém que passa 
nesta vida está livre do pecado; só Vós sois sem pecado e a vossa verdade é eterna, e a vossa 
palavra é a verdade”. 

Cantando: “Porque a Vós, Cristo Deus nosso, sois a ressurreição e a vida. Vós sois o 
descanso eterno dos vossos servos holodomortos – vítimas do genocídio Holodomor; a Vós 
rendemos glória, junto com o vosso Pai eterno e com o Espírito Santo, fonte de bondade e vida, 
agora e sempre”. 

Povo: Amém! 
Dom Volodemer Koubetch 

 
VISITA INTENSA NA PARÓQUIA 

 N. S. AUXILIADORA 
 

 O dia 1 de dezembro de 2018, sába-
do, em tempo integral, e a parte da manhã do 
dia 2, domingo, a pedido da comunidade da 
sede da Paróquia Nossa Senhora Auxiliado-
ra, o Arcebispo Metropolita Dom Volodemer 
Koubetch dedicou para encontrar-se com as 
lideranças e todos os grupos que integram a 
paróquia católica ucraniana mais antiga de 

Curitiba. 
 Sábado, às 9 horas, os catequizandos e seus pais fizeram sua oração costumeira, sob a 
direção da Ir. Márcia Nahirni, SMI, e juntamente com as catequistas se acomodaram em suas salas 
para os últimos encontros catequéticos deste ano. No domingo, dia 9, 12 catequizandos do terceiro 
ano fizeram a Primeira Comunhão. 
 Dom Volodemer conversou com os pais dos catequizandos que se reuniram no salão 
paroquial, desenvolvendo o tema da missão dos pais na Igreja e na sociedade. As principais ideias 
abordadas foram: importância dos leigos e dos pais na formação cristã dentro da difícil realidade do 
mundo de hoje; família é extensão da Igreja – Igreja doméstica; luta da população para sobreviver, 
precisando “prima vivere pos filosofare – primeiro viver para depois filosofar”: primeiro lutar pela 
sobrevivência e depois refletir, cultivar a arte e a cultura; qualidade de vida das pessoas e sistema de 
governo (capitalista, liberal, socialista, comunista); esforço pessoal para ajudar a própria família e 
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os outros; educação dos filhos fora da ideologia de 
gênero e tantas outras que tentam destruir a família 
e seus valores; desafio da Igreja em se manter e 
preservar sua identidade diante de políticas que 
querem acabar com ela; perseguição aos cristãos 
em geral e especialmente à Igreja católica, que no 
início era corporal e hoje é uma guerra cultural 
para minar os valores originais (cristãos) da 
sociedade (marxismo gramsciano) e implantar o 
comunismo; esforço em manter a identidade da fé 
cristã, católica, ucraniana; alerta diante das redes 
sociais, que atrapalham e até destroem as famílias; 
preservação da vida do início ao fim. Dom Volo-
demer pediu para rezar a Nossa Senhora dos Corais – Padroeira dos ucranianos e seus descendentes 
no Brasil. 
 Em seguida, o Metropolita visitou todas as turmas da catequese e a do MEJ. Os 
catequizandos responderam algumas perguntas feitas pelo visitante e também puderam lhe fazer 
perguntas. Tudo em clima de muita naturalidade. 
 A reunião com as catequistas e equipe de apoio iniciou com a apresentação da equipe de 
apoio e das catequistas feita pelo dirigente Sr. João Meskiw. Ele falou sobre o trabalho catequético 
desenvolvido por cada integrante e o trabalho de conjunto de toda a Paróquia no que se refere à 
Pastoral Catequética. A conversa com o Arcebispo seguiu o temário seguinte: relatório das reuniões 
com a equipe de apoio e catequistas: há um encontro por mês com os pais, sempre no segundo 
sábado de cada mês, os pais participam e têm o apoio do Conselho Administrativo Paroquial 
(CAP); formação dos catequistas e dos leigos: Dom Volodemer sugeriu para que as catequistas e 
leigos façam o curso de Teologia pela PUC para enriquecimento pessoal e para auxiliar a paróquia 
nos diversos trabalhos pastorais; a Pastoral Catequética é fundamental, prioritária; o trabalho de 
Daniel Kozechen e João Davebida já se caracteriza como Pastoral Litúrgica, mas ainda precisa ser 
formalizada e documentada para que outras comunidades façam igual; tudo deve convergir no 
sentido de formar uma paróquia realmente viva. 

Pelas 11h30min, o Metropolita teve um rápido diálogo com os jovens mejistas: Caroline 
Maidanchen, Giovana Hatlan, Taynara Kancelerovicz, Dhaisy C. Crominski da Silva, Mariana 
Bulka Tkatchuk, Vitória Dubeskyj, Rita de Cássia, Nicole França Kancelerovicz, Mateus Hatlan, 
Kayke Naida de Souza, Felipe Leuch dos Santos, Felipe Filho Vitorino, Lucas Cozar Bilisthi, Ryan 
Paszko de Oliveira. Estavam presentes as catequistas Ana Kovaliuk, Ilza Aparaecida Volochen 
Scremin. Dom Volodemer falou sobre os valores em geral, orientou para que se tome cuidado com 
as tecnologias e enfatizou a coragem de ser cristão e propagar o Cristianismo na sociedade atual. Os 
mejistas pediram melhorias nos encontros regionais do MEJ. É um grupo de adolescentes muito 
consciente do ponto de vista religioso e social. 

Encerrado o encontro, todos foram convidados para o lanche especial por ocasião da visita 
do Arcebispo e dos aniversariantes do mês. 

Pelas 16 horas, o Metropolita teve uma reunião com o Conselho Administrativo Paroquial 
(CAP). O Sr. Paulo Dubezkyj, atual Presidente-Executivo, explicou o trabalho realizado com os 
dizimistas, sorteio e missa dos dizimistas, sendo que todo mês a relação dos contribuintes é 
colocada em edital, ressaltando que algumas pessoas contribuem como anônimos. Dom Volodemer 
elogiou o ótimo trabalho de acolhida na paróquia e nas comunidades, o que fortalece a comunidade, 
pois aumenta o número de paroquianos que se tornam mais assíduos e participativos. Falou-se sobre 
as eleições paroquiais e as pessoas que tiveram ótima votação para funções administrativas, mas 
que, infelizmente, não querem assumir nada de formal. Como projeto futuro, foi destacado o 
“ikonostase” sobre o qual foi feito um breve relato. Foram relatados ainda os diversos eventos 
promovidos: encontro de lideranças, incentivo ao MEJ, “sviatchene”, feijoada, “kolhadas”, 
transmissão de eventos pelo Facebook, que é uma forma de espalhar o que acontece na paróquia, 
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ajuda para as comunidades de Campo Largo e 
Turvo, Hospital Erasto Gaertner, Santo André na 
Ucrânia e Instituição Amor Fraterno (crianças com 
câncer de Porto União); salário destinado ao Semi-
nário do Batel. Dom Volodemer agradeceu e para-
benizou pela iniciativa das doações. A realização 
de almoços ou jantares esbarra no limite do espaço 
físico: não se pode divulgar muito os eventos 
paroquiais, porque o salão não comporta grande 
número de pessoas. O Metropolita comentou ainda 
os seguintes pontos: atualização do Diretório; pro-
cura de um leigo para a Pastoral do Dízimo; cria-
ção da Pastoral da Cultura e da Comunicação; a 

problemática da juventude é o maior desafio da atualidade eclesial; urgência em fazer um trabalho 
melhor com os leigos, pensando, inclusive, na sua formação.  

Às 18 horas, foi celebrada a Divina Liturgia e, logo em seguida, no espaço da igreja, 
aconteceu o concerto de Natal com a participação dos corais ucranianos de Curitiba. Vale a pena 
destacar que todos os corais fizeram o máximo para que suas apresentações fossem muito bem 
executadas. Um momento alto de espiritualidade e cultura. Uma riqueza da tradição ucraniana. E 
chama a atenção o fato de vários coralistas participarem de vários corais. Amor pela comunidade e 
pela cultura! 

Pelas 21 horas, na sede do SUBRAS foi celebrado o “sviatei vetchir”, muito bem preparado 
e servido pela equipe da instituição, conforme a mais autêntica tradição natalina ucraniana. O 
evento proporcionou uma oportunidade de encontro fraterno e diálogo. 

No dia seguinte, domingo, com início às 9 horas, a comunidade paroquial fez uma bela 
recepção ao Arcebispo Metropolita com canções religiosas, declamações e entrega de flores 
executadas pelos mejistas e catequizandos, sob a direção da Ir. Márcia Nahirni, SMI. O atual 
Presidente-Executivo Sr. Paulo Dubezkyj e sua esposa saudaram Dom Volodemer com pão e sal, 
acompanhadas de palavras amigáveis. Em sua saudação, o Pároco Eufrem Krefer, OSBM lembrou a 
história da paróquia e o significado da visita episcopal: “Com sua presença nessa visita pastoral, 
Excia. Reverendíssima, louvamos com mais fé a Deus, porque estamos recebendo o nosso 
Arcebispo, nosso Pastor, nosso orientador na fé. Estamos todos na caminhada para alcançar o 
Reino celeste, e Sua Excia. vem para nos orientar, incentivar, rezar por nós, abençoar todas as 
nossas famílias e esta comunidade paroquial para que possamos seguir firmes e confiantes, 
buscando o nosso maior objetivo: a santificação. Cientes dessa meta, todos nos esforçamos e 
buscamos tornar esta paróquia uma Paróquia Viva! E podemos afirmar: esta paróquia viva está aí, 
com suas crianças, jovens, casais, diretorias, lideranças, grupos que Vossa Excia. pôde ontem com 
todos conversar. Seguimos nossa caminhada, buscando nas celebrações dominicais o encontro com 
o verdadeiro Cristo vivo, presente na Palavra e na Eucaristia. Formamos esta paróquia viva, que 
tem a sua grande força na oração da Igreja e oração das famílias”, disse o Pároco. 

A Divina Liturgia solene pontifical, foi presidida pelo Metropolita e concelebrada pelo 
Pároco Eufrem e Vigário Paroquial Elias Marinhuk, OSBM, com o serviço diaconal de Leomar 
Bukouski, OSBM e serviços de acólitos dos Seminaristas Basilianos. O coral local, dirigido pelo Sr. 
Mário Tkatchuk, cantou muito bonito. Uma característica do coral é a rápida execução das 
“ektenias”, com melodias curtas e simples, porém muito harmônicas. Em sua homilia, interpretando 
o Evangelho deste domingo, Lc 14,16-24, que fala sobre os convidados indignos, Dom Volodemer 
fez uma análise das tantas desculpas que hoje em dia muitos paroquianos encontram para não ter 
maior engajamento com a comunidade. Eles até querem usufruir de bens espirituais e humanos, 
querem ser bem atendidos e sentir-se bem, mas fogem de qualquer compromisso. Os líderes 
eclesiais e os paroquianos mais fiéis, porém, não podem desanimar; eles precisam convidar – 
semear, semear, semear, sem desanimar... “É preciso pensar mais na qualidade do que na 
quantidade”, enfatizou o Metropolita. 
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Após a celebração litúrgica, por ocasião da 
Visita Canônica, houve um momento de confrater-
nização paroquial no salão de eventos. Dom Volo-
demer distribuiu fotos do Ícone de Nossa Senhora 
dos Corais; e muitos paroquianos levaram para 
suas casas, fazendo questão em ter uma foto com o 
ícone e o Arcebispo. 

O Arcebispo Metropolita ainda participou 
de um churrasco de confraternização com os 
jovens da Paróquia, promovido pelo Seminário 
São Basílio e realizado no anexo salão de festas. 

Maria Santíssima, eterna Auxiliadora, 
auxilie os paroquianos da nossa querida comuni-

dade paroquial a continuarem fortes e firmes na formação de uma Paróquia sempre viva!   
 

Secretariado Metropolitano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO 
EM DIREITO CANÔNICO 

 
Respondendo positivamente ao plano pastoral da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista 

e da Igreja Católica em geral, que visa melhorar cada vez mais a formação de novos sacerdotes e a 
formação permanente do clero, atendendo com solicitude a S. Ex.ª Revm.a Dom Volodemer Koubetch, 
Arcebispo Metropolita, aceitei ainda em 2014, no último semestre de teologia, a missão proposta pelo 
Arcebispo de estudar Direito Canônico, o qual também está atendendo aos apelos do Romano Pontífice 
Francisco em formar novos operadores do Direito. 
  No momento, a proposta do Metropolita causou certa apreensão, haja vista, que esta não era a 
minha disciplina favorita. Na ocasião, o desejo era estudar catequese ou história, mas, como na teologia 
aprendemos que todo agir de uma autoridade eclesiástica pensando no bem da Igreja, é ditame do Espírito 
Santo, acolhi e aceitei a ideia. Afinal, é preciso conhecer para amar. E isso foi possível, logo nas primeiras 
aulas ministradas pelos excelentes professores da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da 
Arquidiocese de São Paulo.  

Logo após a ordenação sacerdotal em 16 de agosto de 2015, no final do mês de fevereiro de 2016, 
chegava à imensa cidade de São Paulo acompanhado pelo Pároco Pe. Antônio Nazarko OSBM, 
estabelecendo residência junto com os Padres Basilianos. Na época: Pe. Antônio e Januário Lucavei foram 
bastante acolhedores.  

No dia seguinte, o Pe. Antônio apresentou-me às duas comunidades: ucraniana e latina, Ambas 
foram bastante calorosas na acolhida e ajudaram na adaptação inicial. No início da semana seguinte, fui 
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conduzido pelo o Pe. Antônio até a Faculdade para realizar a matrícula e entrega da documentação 
necessária.  

Como a Paróquia atende dois ritos litúrgicos distintos, duas comunidades sui iuris, ucraniana e 
latina, foi preciso completar a adaptação exigida pela Igreja para poder celebrar no rito latino. Enquanto 
esperava a Metropolia providenciar junto à Santa Sé (Congregação Oriental) a faculdade do “bi-
ritualismo”, o Pe. Januário mui gentilmente explicou tudo o que era necessário para aprender a celebrar no 
rito latino.  

A concessão do “bi-ritualismo” chegou algum tempo depois com validade para cinco anos. Neste 
ínterim, também foi providenciada a faculdade de “uso de ordem” na Arquidiocese de São Paulo, 
especialmente para a Paróquia Nossa Senhora da Glória, concedida pelo Cardeal Arcebispo Dom Odilo 
Pedro Sherer. Para os ucranianos da Paróquia Imaculada Conceição, S. Ex.ª Revm.a Dom Volodemer 
Koubetch nomeou-me vigário paroquial. 

Logo após a Páscoa de 2016, os padres Antônio e Januário receberam transferência. No lugar 
deles, chegaram os padres Moacir Leczuk, OSBM e Josafat Vozivoda, OSBM, com os quais convivemos 
nestes três anos. Nossa convivência foi sempre muito boa. Nunca houve um desacordo ou 
desentendimento entre nós. Com os fiéis das comunidades ucraniana e latina também foram estabelecidos 
bonitos laços de amizade. 

Em relação ao curso de Mestrado, o avalio como muito bom! Todos os professores são doutores, 
muito competentes e comprometidos com a pastoral judiciária. O anseio e o zelo do Romano Pontífice 
Francisco pelas almas e pela justiça eclesiástica eram visíveis nos professores, que comungavam dos 
mesmos princípios e seriedade pastoral do nosso pastor Universal. 

Os professores, desde o início do curso, além de nos fazer compreender, procuravam nos 
conscientizar sobre o valor e a importância da pastoral judiciária. Ensinaram-nos que o Direito na vida da 
Igreja deve ser um instrumento que venha ajudar na caminhada do Povo de Deus que está em marcha 
rumo ao escaton (salvação). Que as leis e normas devem estar imbuídas de três características 
fundamentais: ser justa, humana e cristã (evangélica). Aconselhavam-nos para nunca agir como “meros 
canonistas” que somente veem a lei pela lei, mas para sermos verdadeiros juristas, pois a lei escraviza e o 
Direito liberta. Tão pouco ser laxistas ou rigoristas, mas diligentes promotores da justiça e da verdade, 
pois, sem verdade não há justiça. Assim como justiça retardada é justiça negada. Um tribunal eclesiástico 
que se preze e que seja sério agiliza a justiça e respeita os fiéis, pois aqueles que o procuram são fiéis que 
ainda tem fé, pois, se não a tivessem, não se importariam em regularizar sua situação perante a Igreja. 

Muito interessante foi a dinâmica das aulas presenciais durante o curso. Tivemos a oportunidade 
de aprender simultaneamente as duas legislações existentes na Igreja Católica: o Código Canônico Latino 
(CIC) e o Código dos Cânones das Igrejas Orientais (CCEO). Todas as apostilas foram confeccionadas 
pela Faculdade de modo que as duas legislações fossem contempladas. As avaliações eram orais e 
realizadas no final de cada semestre. Alguns professores também exigiam a elaboração de artigos 
científicos. 

A minha particular jornada de estudos iniciava às 5h30. Às 6h20, tomava o primeiro ônibus (eram 
dois) para a Faculdade. Chegava por volta das 7h20min. As primeiras aulas iniciavam às 08h, com 
intervalo às 9h30 e retorno às 09h50 e término às 11h20. Houve algumas disciplinas em alguns semestres 
que seguiam até às 12h30. Tivemos vários cursos de extensão com início às 13h e término às 15h.  
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Houve algumas semanas no quarto semes-
tre que saía as 6h15 da manhã e retornava para a 
casa às 23h. Um curso após o outro.  

O curso em geral foi bastante rigoroso, pois 
além das aulas presenciais e dos cursos de 
extensão, foi necessário realizar estágios de prática 
administrativa e judicial. Assim como várias horas 
de estudo, leitura e pesquisa pessoal. Praticamente, 
cerca de 9 a 11 horas diárias foram dedicadas aos 
estudos. Durante as aulas, a leitura de pelo menos, 
um livro da bibliografia básica de cada disciplina 
se fazia necessária para podermos nos sair bem nas 
avaliações. Entre estas horas dedicadas aos estudos, alguns minutos eram dedicados à celebração diária da 
Santa Missa no rito latino e a vida comunitária com os padres e demais obrigações, orações ou preparo de 
homilias, conferência, confissão, visita aos doentes ou bênção de algumas casas. Não havia tempo para o 
ócio, exceto no período de férias.  

Durante o curso, estudamos as seguintes disciplinas: Tratado do Culto Divino, Tratado dos 
Sacramentos I (Iniciação cristã), Tratado dos Sacramentos II (Penitência e Unção dos Enfermos), Tratado 
do Direito Matrimonial, Tratado do Direito Patrimonial, Língua Latina I, Língua Latina II e III, Língua 
Portuguesa, Direito Romano, Direito Oriental, Direito Civil, Direito Internacional e Concordatário, 
Metodologia Jurídica, Tratado das Igrejas Particulares, Tratado das Normas Executivas, Tratado de 
Medicina Legal, Teologia do Direito, Filosofia do Direito, Tratado da Suprema Autoridade e Cúria 
Romana, Tratado das Normas Gerais Executivas, Tratado das Normas Gerais Legislativas e 
Consuetudinárias, Tratado dos Processos Especiais I – Matrimonial, Tratado dos Processos Especiais II – 
Administrativo e Penal, Direito Eclesial Constitucional, Tratado do Direito Penal, Tratado das Pessoas, 
Jurisprudência e Rota Romana, Tratado da Vida Consagrada, Tratado do Múnus de Ensinar I e II, Tratado 
dos Processos em Geral, Tratado dos Processos Especiais II – Administrativo e Penal, História das Fontes 
do Direito Canônico, Língua italiana I e II, Tratado do Processo Contencioso, História do Direito 
Canônico II (CELAM e CNBB), Tratado dos Processos de Beatificação, Canonização e Secularização, 
Estatuto dos christifidelis e Biodireito. A maioria destas disciplinas estabelecia comparações com o direito 
oriental. 

Em relação aos Cursos de Extensão realizados: Motu próprio: Mitis Iudex Dominus Iesus (e o 
oriental) – 60 horas/aula – 2016; Motu próprio: De concordia inter codices – 32 horas/aula – 2016; Direito 
Processual Canônico – 40 horas/aula – 2017; Secretários, notários e chanceleres – 32 horas/aula – 2017; 
Motu próprio: Come una Madre Amorevole – 30 horas/aula; Causas de nulidade matrimonial – 32 
horas/aula – 2017; Paróquias e Atribuições do Pároco – 32 horas/aula – 2017; O pároco, a Amoris Laetitia 
e as Funções paroquiais – 32 horas/aula – 2018. 

Quanto aos estágios realizados: Prática Administrativa: 160 horas realizadas no Arquivo 
Metropolitano de São Paulo e Prática Judicial: 160 horas realizadas, em 
2017, com o Decano da Faculdade e Vigário Judicial do Tribunal 
Eclesiástico de São Paulo. Para melhorar o aprimoramento na prática 
processual, repeti o estágio no último semestre de 2018 e também 
atuando como Defensor de Vínculo no Tribunal Eclesiástico de 
Umuarama – PR, cujos processos, devido à grande demanda e 
diligência pastoral do Bispo em atender aos apelos do Pontífice 
Francisco em não retardar a justiça, são conhecidos e dirimidos pelos 
juristas em São Paulo. 

Desde o início do curso, havia decidido defender a tese de 
Mestrado em alguma área do Direito Oriental para, além de se 
aprofundar no conhecimento, poder melhor servir na pastoral da nossa 
igreja ucraniana. E também pensando em oferecer aos próximos 
estudantes de Direito Canônico da Faculdade São Paulo Apóstolo, 
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sacerdotes, seminaristas e interessados, algumas informações adicionais a respeito da disciplina canônica 
oriental, haja vista, a pouca existência de materiais bibliográficos sobre qualquer temática oriental.  

A elaboração da tese sobre um tema oriental só foi possível, graças a um vasto material 
bibliográfico obtido dos estudantes de Direito Canônico do Pontifício Instituto Oriental de Roma, durante 
a época em que o Pe. Edson Ternoski cursava o seu Mestrado em liturgia neste Instituto e também graças 
a muitos materiais enviados de Portugal, Espanha e Roma pelo Pe. Silvio Litvinczuk, OSBM durante estes 
três anos de curso. 

A tese foi composta de 3 capítulos e o orientador foi o Decano da Faculdade: Cônego Dr. Martin 
Segu Girona. O objeto de estudo foi a formação do Direito Canônico oriental e sua preocupação com a 
unidade dos cristãos. A formação do código canônico oriental e o seu iter (latim: percurso, caminho 
percorrido, marcha, meio, maneira) são necessários para melhor compreensão e aprofundamento do 
conteúdo de seus cânones. Para melhor entendê-lo, precisamos conhecer o seu espírito, a sua índole, a sua 
origem, o seu aspecto colegial e sua natureza jurídica. O código tem uma história e uma finalidade. É fiel à 
antiga tradição (sacri canones) e totalmente atual, pois expressa numa linguagem jurídica o ensinamento, 
a eclesiologia e os princípios diretivos do Concílio Vaticano II. 

Percebi nas pesquisas e leituras que durante a codificação do CCEO houve, além da preocupação 
em oferecer às comunidades católicas orientais leis e normas claras que favorecessem sua organização 
eclesial, os legisladores se preocuparam muito em promover com este código a comunhão das Igrejas. Isto 
está explícito em dois títulos do código. São mais de vinte e cinco cânones que apresentam normas para a 
aplicabilidade do CCEO na promoção da unidade dos cristãos, especialmente dos orientais. Enquanto no 

CIC, há um cânon que trata diretamente do ecumenismo. A natureza jurídica e ecumênica do código 
oriental é bastante evidente e trata-se de uma obrigação de todos os fiéis: zelar e promover a unidade da 
Igreja, tão amada e desejada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Vários autores afirmam, inclusive São João 
Paulo II, que quando a comunhão das Igrejas for alcançada, o papel do CCEO terá sido cumprido e então 
se deverá pensar em novas disposições jurídicas. 

Com a graça de Deus e empenho, fui avaliado com nota 10 no exame final de Universa e Summa 
cum laude (10) para a elaboração, apresentação e defesa da tese. No entanto, tenho consciência de que não 
aprendi para tanto e que houve muita generosidade e consideração dos professores pelos alunos que se 
esforçam e estudam com seriedade. A titulação confere poderes para atuar na licenciatura e na prática 
processual. No entanto, apesar de estudarmos os dois direitos simultaneamente, a Faculdade não confere o 
título de “Mestre” em Direito Oriental, mas somente em Direito Canônico latino, precisando para o 
oriental, efetuar as devidas adaptações. 

Meus sinceros agradecimentos aos professores, aos amigos e colegas, à Ordem de São Basílio 
Magno pela acolhida em sua comunidade e, especialmente, à Metropolia São João Batista, na pessoa do 
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, pelo apoio e confiança depositada em minha pessoa. 
Desde já, peço a bênção e a oração de todos para prosseguir no Doutorado. O que faço, não faço para o 
mérito pessoal, mas para bem servir nossa Igreja Ucraniana e para a maior glória de Deus. Na paz de 
Cristo!  

Pe. Neomir Doopiat Gasperin 
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COORDENADORES DA PARÓQUIA VIVA 
EM LVIV 

 
            Nos dias 03 a 07 de dezembro de 2018, na 
residência do arcebispado em Lviv, Ucrânia, 
realizou-se o encontro dos Padres coordenadores 
do projeto Paróquia Viva da Igreja Greco-Católica 
Ucraniana. Estiveram presentes o Arcebispo Maior 
Sua Beatitude Dom Sviatoslav Shevchuk, quatro 
Bispos e 56 Padres. 
 Estes encontros acontecem desde 2011, 
quando então se iniciou o “Projeto Vision 2020” 

da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que visa à renovação das paróquias em geral, daí a 
denominação “Paróquia Viva”. Nestes encontros, se faz uma avaliação de como foi aplicado o tema 
proposto para cada ano, no caso, neste ano de 2018, o tema era Liturgia e Oração. A troca de 
experiências pastorais é sempre muito valorizada.  

Os dirigentes do encontro, tendo à frente o principal responsável Pe. Andrij Onuferko, 
deram uma atenção especial aos novos coordenadores a fim de que se enquadrem com mais 
competência na tarefa assumida. Particular atenção também foi dada na preparação da próxima 
Assembleia Geral a ser realizada em 2020. Grande parte dos debates se voltaram para a questão da 

continuidade do Projeto Paróquia Viva até o seu 
encerramento em 2020.  

Partindo de seus mentores e organizadores, o 
projeto tornou-se demais teórico, mais voltado às 
estatísticas do que à prática pastoral propriamente dita, 
o que o limitou e engessou bastante. Aos organiza-
dores faltou uma compreensão melhor da complexa 
realidade da nossa Igreja, que está presente nos mais 
diversos países, formando paróquias e comunidades 
nos mais variados contextos eclesiais, sociais e 
culturais. Por isso, o Arcebispo Maior Sviatoslav 
remanejou a equipe dirigente para os trabalhos do 

referido projeto em sua fase final.   
Dom Sviatoslav insistiu muito na questão de se ter um olhar mais abrangente da nossa Igreja 

e que, assim, se formule uma estratégia mais adequada a longo prazo. “Desejo que nós juntos 
olhemos não somente para o passado, mas também para o futuro. Pois estamos nos aproximando 
de 2019, que me faz lembrar os fatos de 2009. Foi quando, pela primeira vez, a nossa Igreja 
começou a refletir estrategicamente, porque nos conscientizamos que servimos em diversos países e 
contextos. Evidentemente, nossas possibilidades e recursos não são tão grandes, por isso 
precisamos de um plano pastoral comum e bem coordenado em nível de toda a nossa Igreja”, disse 
o Arcebispo Maior. 

Dom Sviatoslav pediu ainda para não esquecer 
que os leigos estabelecem 99% da nossa Igreja. Muitos 
deles já são ativos em diversos ramos do serviço 
eclesial-paroquial-comunitário. Por isso, é preciso 
engajá-los sempre mais, isto é, encontrando diversos 
mecanismos, para que a vivificação da nossa Igreja 
aconteça através e em todos os níveis. 
 Durante o encontro, chegou-se à conclusão de 
que não foram medidos esforços para colocar o tema 
deste ano em prática, conforme a realidade concreta de 
cada Metropolia, Eparquia, Exarquia ou Administra-
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tura em cada país. A maior parte fez o que pôde. No nosso 
caso, em nível de Metropolia, foram aplicados vários meios 
para colocar em prática a Liturgia e a vida de oração: nas 
homilias dos padres durante as celebrações, na catequese das 
crianças, nas reuniões com os pais dos catequizandos, nos 
encontros e reuniões do Apostolado da Oração, da Congre-
gação Mariana, do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ), na 
Assembleia dos Leigos e nos encontros de jovens. 
 Neste encontro dos coordenadores, o Arcebispo Maior 
Dom Sviatoslav, num dos seus principais pronunciamentos, 
citou a nossa Igreja católica ucraniana aqui no Brasil como 
modelo a ser seguido, elogiando as pastorais e movimentos 
aqui implantados e a dinâmica pastoral do acompanhamento assíduo e da presença pessoal dos 
agentes de pastoral. Enfatizou a necessidade de maior união: o que nos une hoje não é tanto o 
idioma ucraniano, mas, sim, o Rito Bizantino-Ucraniano que seguimos fielmente. Ele incentivou 
para que continuemos sempre mais e mais unidos. 
 Enfim, podemos dizer que a meta traçada para este ano, apesar das várias falhas, na medida 
do possível, foi alcançada.  

Iniciamos uma nova etapa, um novo ano pastoral, com o tema proposto para o ano de 2019, 
que é Palavra de Deus e Catequese. 

Pe. Vassilio Burko Neto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27ª ROMARIA MARIANA 
  
 Antônio Olinto novamente foi palco de um dos eventos metropolitanos anuais mais 
importantes: a Romaria Mariana, este ano em sua 27ª edição. A devoção a Nossa Senhora é um 
elemento forte na espiritualidade do povo brasileiro em geral e, especialmente, do povo ucraniano. 
Sendo mais bem organizada e mais divulgada, a Romaria realizada no domingo, dia 9 de dezembro, 
teve um número mais significativo de participantes. Os espaços desse palco antônio-olintense tiveram 
consideráveis melhorias: a igreja Matriz latina, construída num estilo arquitetônico mais condizente 
com um templo católico, está em fase de acabamento; o salão de eventos do Santuário tem piso novo, 
novos banheiros e churrasqueiras. Note-se que este ano, por decisão da comunidade local e bênção 
das autoridades superiores, a Romaria aconteceu, não no terceiro domingo de novembro, próximo à 
Festa da Apresentação de Nossa Senhora (21 de novembro), mas um dia após a data exata da Festa da 
Padroeira da Paróquia – Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro. A mudança de data é uma ideia 
alimentada já há vários anos. Como se fez nos anos anteriores, o evento principal foi precedido pelos 
intensos preparativos materiais e espirituais. 

Dia 06 – Quinta-feira. Às 19 horas, foi celebrada a Santa Missa e Novena a Nossa Senhora 
dos Corais com a participação da comunidade polonesa de São Mateus do Sul. A celebração no rito 
latino, com a parte inicial em polonês, foi presidida pelo Pe. João Francisco Sieklicki, Vigário 
Paroquial de São Mateus, e cantada pelo Coral do conhecido Grupo Folclórico Polonês Karolinka. O 
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sacerdote e o coral foram saudados pelo 
Pároco Basílio Koubetch e pelo Arcebis-
po Metropolita Dom Volodemer. 

Dia 07 – Sexta-feira. Durante o 
dia, o Pároco fez visita aos idosos e 
doentes.  

Às 18h30min, as Capelinhas com 
o Ícone de Nossa Senhora dos Corais, em 
caminhões e até tratores, vinham sendo 
trazidas pelas comunidades pertencentes 
à Paróquia, concentrando-se primeira-
mente no portão de entrada ao pátio da 
igreja. Depois, em procissão, conduzidos pelo Pároco Basilio, os grupos foram entrando na igreja e se 
posicionando no corredor central. O catequizando Daniel Javorski cantou uma canção mariana em 
ucraniano. O Sr. Antônio Melnechenko fez uma explicação sobre o significado espiritual da 
peregrinação das Capelinhas aos lares. Ele lembrou que essa prática se repete há 10 anos e este ano 
contou com 10 delas, assim distribuídas, com suas respectivas zeladoras: grupos da cidade de Antônio 
Olinto: Terezinha Diadio, Doroti Komiak, Bernadete Romankiv, Vacilina Conrado; grupo da 
Campina: Terezinha Sanduim; grupo de Espigão – Campina: Valdemira Hupalo; grupo de Mico 
Magro: Elizete Kogelinski; grupo de Aliança: Lucia Melnechenko; grupo de São João: Lucia 
Senhuka; grupo de Santos Andrade: Eva Stavnitchyi. Enfatizou Antônio: “Cada grupo, 
acompanhado da pessoa responsável, a zeladora de cada Capelinha, tem um grande amor a Maria e 
observa nela aquela mulher pobre, casta, humilde e cheia do Espírito Santo. Ela permaneceu 
fidelíssima ao plano amoroso de Deus. Também nós, com Maria, queremos permanecer unidos a 
Cristo e sermos portadores da humanidade a Cristo. Temos que nos tornar instrumentos na mão da 
Imaculada, tal como a pena na mão do escritor, para que ela faça de nós o que lhe agradar e então, 
poderemos cantar como Maria: ‘O poderoso fez em mim maravilhas’”.  

Em nome da comunidade, Antônio agradeceu às zeladoras pelo cuidado que elas têm em 
relação às Capelinhas e amor pelas famílias visitadas. Cada grupo foi anunciado e, apresentando seu 
ícone ao Arcebispo Metropolita, era abençoado e recebia a aspersão com água benta, depositando os 
ícones em pedestais próprios do lado direito e esquerdo do iconóstase.  

 Em seguida, foi celebrada a Divina Liturgia, toda cantada, presidida pelo Metropolita. O 
Pároco Basílio e o Diácono João Karpovicz concelebraram. Fazendo uma breve reflexão, Dom 
Volodemer disse que a devoção a Maria é uma fonte viva de benefícios, não só para o indivíduo, mas 
também para toda a sociedade, seja doméstica, civil ou religiosa. No que diz respeito à vida doméstica 
em particular, quatro palavras sintetizam as relações que ligam Maria Santíssima com a família cristã: 
Ela é a Rainha, o modelo, a ajuda e o ânimo. Nossa Senhora, como toda boa mãe, é o centro e o 
coração da Sagrada Família; por isso, Maria, também nos dias de hoje, deve continuar sendo a alma e 
o coração para todas as famílias que desejam permanecer unidas e ser santas como santa foi a casinha 
de Nazaré. Após a celebração litúrgica, foi rezado o “Moleben” a Nossa Senhora. 

Dia 08 – Sábado. De manhazinha, em sua capela, celebrada pelo Pároco, as Irmãs Servas de 
Maria Imaculada tiveram a Divina Liturgia, durante a qual renovaram seus votos religiosos.  

Às 09h30min, com a ajuda das religiosas, foi celebrado em português o Akathisto a Nossa 
Senhora, com a participação dos adolescentes do MEJ e das crianças da catequese de toda a Paróquia. 
Muitos pais estavam presentes. O Pároco dirigiu a celebração. Depois, ele fez a bênção e distribuiu 
escapulários. No salão de eventos, enquanto os voluntários continuavam com os preparativos, os 
mejistas e catequizandos serviram-se do lanche e foram presenteados pelo Papai Noel, que chegou de 
surpresa. 

Ao entardecer, foi celebrada a Divina Liturgia na igreja. Com a concelebração do Pároco, 
Dom Volodemer presidiu e fez uma breve reflexão sobre como ser cristão nos dias de hoje, num 
contexto social de perseguição e guerra cultural contra a Igreja e o cristianismo, contemplando o 
exemplo de Maria Santíssima, sempre fiel, apesar da perseguição a seu Filho Jesus. 
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Durante o dia e também à noite, 
os paroquianos continuaram com os 
intensos preparativos para receber da 
melhor forma possível os romeiros que 
chegarão amanhã. 

Dia 09 – Domingo. Seguiu-se 
praticamente a mesma programação do 
ano passado. A partir das 6 horas, os 
romeiros vinham chegando e foram 
recebidos pelos paroquianos latinos com 
um bom café da manhã e roda de 
chimarrão, uma cortesia dos Professores 

Homero e Maria, servido nas dependências da Paróquia São José. 
Desde a manhã, os sacerdotes estavam disponíveis nos confessionários colocados em vários 

pontos para atender confissões. O serviço sacramental contou com a ajuda dos seguintes padres: Pe. 
Irineu Vaselkoski – Pároco de Mallet; Pe. Sérgio Baran Ivankio, OSBM – Superior do Convento de 
Ivaí; Pe. Antonio Nazarko, OSBM – Superior do Convento e Pároco de Iracema; Pe. Cristiano Silva, 
OSBM – Pároco da Catedral de Prudentópolis; Pe. Jaime Valus, OSBM – Pároco de Mafra; Pe. 
Daniel Horodeski – Pároco de Canoinhas; Pe. Juliano Rumoviski – Vigário Paroquial de União da 
Vitória; Pe. Emerson Spack, OSBM – Vigário Paroquial de Iracema; Pe. Ivo Komiak, OSBM – 
Vigário Paroquial da Paróquia São Josafat de Prudentópolis.  

Pelas 8 horas, com a dinâmica e cantoria do grupo de jovens da Congregação Mariana da 
Paróquia da Catedral de Prudentópolis, deu-se início à procissão com o Ícone de Nossa Senhora dos 
Corais a partir da igreja matriz latina até o Santuário.  

Perto das 10 horas, o Metropolita recebeu solenemente o Ícone e depois, com as demais 
autoridades e romeiros, foi saudado com pão e sal e um buquê de flores. O Sr. Antonio Melnechenko 
motivou a bela celebração, lembrando alguns fatos históricos ligados ao Santuário. “É um verdadeiro 
ato de piedade e gratidão à Mãe de Deus, que jamais abandonará os seus filhos amados desta 
localidade e de todas as partes do Brasil, pessoas que vêm pedir graças e agradecer as muitas graças 
recebidas. Nossa Senhora dos Corais é a Padroeira dos imigrantes ucranianos e seus descendentes 
no Brasil”, lembrou Melnechenko e concluiu em oração: “Neste momento tão importante, aqui neste 
Santuário Nossa Senhora dos Corais, queremos rezar com o salmista: ‘Como são admiráveis as 
vossas obras, ó Senhor”. Os catequizandos e mejistas entoaram hinos marianos. Dois meninos 
cantores, Daniel Javorski e Felipe Melnechenko, cantaram uma bela canção ucraniana a Nossa 
Senhora. 

Tomando a palavra, o Pároco Basílio também fez sua saudação, agradecendo por toda ajuda e 
colaboração tanto da parte dos fiéis locais quanto dos visitantes e cumprimentando as autoridades e os 
romeiros em geral. “O objetivo principal desta Romaria é a animação religiosa e espiritual. 
Convidamos todos a participar ativamente do programa de oração. Que cada um alcance as bênçãos 
e graças mais necessárias. Aproveitem a oportunidade de receber um renovado abraço de Deus e o 
perdão através do Sacramento da Reconciliação, pois, para isso, temos Padres atendendo confissões. 
Desejamos que todos levem para casa e para o local de trabalho o mais precioso dom da paz e do 
amor”, augurou o Reitor do Santuário. 

Adentrando o Santuário, celebrou-se a Divina Liturgia Solene Pontifical, presidida pelo 
Metropolita e concelebrada pelo Pe. Superior Provincial Antonio Royk Sobrinho, OSBM, Pe. Basilio 
Koubetch – Reitor do Santuário, Pe. Arcenio Krefer, OSBM – Vigário Paroquial da Paróquia do 
Martim Afonso, com os serviços diaconais de Romeu Smach e Leomar Bukovski, OSBM e serviços 
acolitais dos Seminaristas diocesanos de Curitiba. Os Diáconos veteranos, João Karpovicz e João 
Basniak, acompanharam de perto a celebração. O coral da Comunidade de Marcelino, sob o comando 
de Nilo Baran, cantou muito bonito.  

Em sua homilia, o Metropolita falou sobre Maria como uma mulher orante, seguindo a 
temática do Projeto Paróquia para este ano: “Liturgia e vida de oração”. Ele desenvolveu quatro 
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aspectos da teologia e espiritualidade 
mariana: 1) Maria concebida pela força 
da oração; 2) Maria concebida sem 
pecado; 3) Maria formada pelo templo; 
4) Maria mulher eucarística. A homilia 
foi concluída com as seguintes exorta-
ções: “Vamos nos deixar guiar em 
nossas vidas pela grande Mestra da 
santidade e da oração. Vamos encarnar 
sua espiritualidade de guardar profun-
damente em nossa cabeça e em nosso 
coração, por meio da liturgia, da 

oração, da contemplação e da leitura orante da Bíblia as coisas de Deus, as verdades eternas, os 
ensinamentos do Evangelho e do Reino de Deus”.  

Às 14h30min, o grupo de jovens marianos de Prudentópolis, acompanhado pelo Pároco 
Cristiano, fez uma bela apresentação, lembrando a vinda dos primeiros padres ucranianos ao Brasil. 

Às 15 horas, os fiéis que comparecem à Romaria com maior espírito de oração, se reuniram na 
Igreja Nossa Senhora dos Corais para a Novena a Nossa Senhora (Moleben), que também foi 
presidida pelo Metropolita e cantada pelos jovens marianos. Após a proclamação do Evangelho (Lc 
1,39-45), comentando um pouco o tempo litúrgico do Advento na Igreja latina e da “Pelepiuka” 
(jejum de São Felipe) na Igreja oriental, Dom Volodemer destacou a relação e cooperação de Maria 
no mistério da redenção. A Santíssima Virgem Maria nos ensina a gerar Jesus Cristo em nosso 
coração; antes de acolher Jesus no próprio ventre, Ela O acolheu em seu coração. Somos convidados a 
gerar Jesus para o mundo. Nós também precisamos levar Jesus em nosso coração! Ele deseja nascer e 
ser acolhido em cada coração. Esse tempo alegre de preparação para o Natal é um momento 
privilegiado para que Cristo se desenvolva em nossos sentimentos, palavras e ações. Quando Maria 
visita Izabel, ela leva Jesus em seu ventre! Ela nos convida a levarmos Jesus para todos aqueles que 
encontramos no dia a dia, seja na família, no trabalho, no grupo de amigos, na comunidade, nas redes 
sociais e nos aplicativos de comunicação.  

Rezada a novena, todos se dirigiram à gruta, onde se fez a bênção da água, dos romeiros e dos 
objetos religiosos. Foram enviados em missão a ser executada antes de tudo em suas próprias 
famílias, seguindo o exemplo da Santíssima Mãe de Deus. 

A partir das 16 horas, houve a tarde recreativa com o Grupo Marcação, vindo de São Mateus 
do Sul. 

Nossa Senhora dos Corais, rogai por nós! 
Secretariado Metropolitano 

 
MARIA, A MULHER ORANTE 

 
 Estamos celebrando a Romaria Mariana aqui nesta Paróquia consagrada à Imaculada Conceição, neste 
Santuário Nossa Senhora dos Corais – Padroeira dos ucranianos no Brasil, no ano em que a nossa Igreja 
Católica Ucraniana, dentro do Projeto Paróquia Viva, reflete sobre a Liturgia e Vida de Oração.  

Desde a origem do cristianismo, Maria foi venerada pelos fiéis como a “Theotokos – Mãe de Deus”, a 
“Panahia – Toda santa”, a “Neporotchno Zatchata – Imaculada Conceição”.  
 Na parábola do juiz iníquo e a viúva importunadora, Jesus “mostra a necessidade de orar sempre, sem 
jamais esmorecer” (Lc 18,1; cf. vv. 1-8). A passagem bíblica mais sinalizadora de que Maria foi uma pessoa de 
oração é a seguinte: “Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração” (Lc 
2,51). Os fatos a que se refere o evangelista Lucas é a celebração da Páscoa em Jerusalém, a constatação da 
perda do menino, o encontro dele em diálogo com os doutores e o retorno a Nazaré.  

Maria Santíssima é modelo de vida litúrgica e de oração para todos nós. A esse respeito, vejamos 
quatro aspectos da teologia e espiritualidade mariana: 1) Maria concebida pela força da oração; 2) Maria 
concebida sem pecado; 3) Maria formada pelo templo; 4) Maria mulher eucarística. 
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1. Maria concebida pela força da oração  
 
Sua mãe, Santa Ana era estéril e, 

naquela época, em Israel, uma mulher estéril 
era vista como amaldiçoada por Deus. Ela 
sofreu grandes humilhações. Seu pai, São 
Joaquim era censurado pelos sacerdotes por 
não ter filhos. Tudo isso fazia com que o 
casal sofresse bastante; porém, tinha muita fé 
e confiava em Deus.  

Assim, num dado momento da vida, 
São Joaquim resolveu retirar-se no deserto 
para rezar e fazer penitência. Pediu a Deus 
um filho, mas prometendo entregá-lo ao templo. Nessa ocasião, um anjo lhe apareceu e disse que suas orações 
tinham sido ouvidas. Ao mesmo tempo, o anjo apareceu também à Santa Ana, confirmando que as orações do 
casal tinham sido ouvidas. Assim, pouco tempo depois que São Joaquim voltou para casa, Ana engravidou. 

 
2. Maria concebida sem pecado 
 
Santa Ana deu à luz uma linda menina à qual o casal colocou o nome de Miriam, que em hebraico 

significa “senhora da luz”. Na tradução para o latim ficou “Maria”.  
Sendo a escolhida por Deus para ser a Mãe de Jesus, Maria foi concebida sem pecado, pois ela é a 

mulher “cheia de graça” pela graça de Deus. É assim que ela foi conhecida e venerada no decorrer da história 
da Igreja. Essa verdade foi formulada como dogma pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854, com a 
Bula “Ineffabilis Deus”.  

As palavras pontifícias de proclamação desse dogma nos falam claramente sobre o que é Maria para a 
nossa fé: “Em honra da santa e indivisa Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para 
exaltação da fé católica, e para incremento da religião cristã, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
dos bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a 
doutrina que sustenta que a beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular 
graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi 
preservada imune de toda mancha de pecado original, essa doutrina foi revelada por Deus e, portanto, deve 
ser sólida e constantemente crida por todos os fiéis”. 

 
3. Maria formada pelo templo 

 
  Passados os 80 dias do nascimento de Maria, de acordo com a lei mosaica (Lv 12,5), Joaquim e Ana a 
levaram ao templo, fazendo a primeira apresentação. Eles apresentaram sua tão esperada filha com vivo 
sentimento de piedade e de agradecimento a Deus; em seus corações entoavam o Salmo: “Cantai a Iahweh um 
cântico novo, pois ele fez maravilhas. ... Aclamai a Iahweh, terra inteira, dai gritos de alegria” (Sl 98,1,4). 
(DALLEGRAVE, Ângelo Antonio. Maria a flor entre espinhos. São Paulo: Paulinas, 1961, 3ª ed., 27-29). 

Sendo fisicamente igual às crianças de sua terra, a pequena Miriam apenas encantava pela sua singular 
beleza. Entretanto, seus pais viam nela algo de diferente, algo que ia além das aparências. Através de seu rosto 
e de seu olhar de bondade se descobria a paz interior, proveniente de sua ligação profunda com Deus. Pois ela 
viveu em Deus e para Deus, na meditação constante do sagrado mistério do Deus conosco. (DALLEGRAVE, 
30-32).  

Os judeus costumavam consagrar seus filhos ao serviço do templo e fazer educar as meninas à sombra 
tutelar do sagrado edifício. Fiéis a tão venerável costume, haviam prometido ao Senhor, ao pedir um filho, que 
o ofereceriam ao serviço do templo. Mas ela mesma, prodigiosamente, com apenas três anos de idade, rogou a 
seus santos pais que, conforme sua promessa, consagrassem-na no templo. (Escritos de São Gregório de Nissa, 
São João Damasceno, Santo André de Creta e São Gregório de Nicomédia – veja Bento XIV, p. 532, e Canísio, 
lib. I, cap. 12, apud Catecismo de Perseverancia citado na nota 3). Conforme a tradição, Maria foi 
especialmente educada por sua mãe Santa Ana e, segundo a prática judaica, uma criança destinada ao templo de 
Jerusalém devia ter certo grau de instrução e conhecer as principais orações e Salmos para que fosse admitida. 
Depois de ter sido bem preparada pela mãe preceptora, ela foi solenemente examinada por três sacerdotes que a 
consideraram muito apta. (DALLEGRAVE, 36). 
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Chegou, então, o momento da Apresentação de Maria no Templo, cuja festa é celebrada no dia 21 de 
novembro. Miriam foi levada pelos seus devotos pais e entregue ao templo: foi consagrada a Deus. Ao chegar 
ao templo a santa menina se voltou para os seus santos pais e, de joelhos, beijou-lhes as mãos, pediu-lhes a 
bênção e, depois, sem olhar para trás, subiu as escadarias, despedindo-se do mundo e renunciando a todos os 
bens que este lhe podia dar, oferecendo-se e consagrando-se inteiramente ao Senhor e Criador de todas as 
coisas. Para seus pais e parentes, isso significava um dia de festa, celebrada em cerimonial próprio. 
(DALLEGRAVE, 44-48; UEDA, Natalino. A Apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. In: 
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/a-apresentacao-da-virgem-maria-no-templo-de-jerusalem) 

Findas as festas todas, as despedidas do último beijo, Joaquim e Ana e seus parentes que os 
acompanhavam, voltaram para casa. Estavam com os corações partidos, mas confiantes no Deus vivo e 
verdadeiro, que os haveria de recompensar por esse tão santo sacrifício. (DALLEGRAVE, 47).   

Entrando no templo, Miriam ficou ali por muito tempo, a fim de se preparar para ser o templo de Jesus, 
o tabernáculo de Jesus. Isso tem tudo a ver com a Eucaristia. Sua vida no templo foi de oração e de trabalho: 
rezava os Salmos, meditava, cuidava da limpeza, fiava e tecia para o serviço da Casa do Senhor. Orava em 
segredo, levantando-se à noite, quando os outros dormiam. Jejuava e fazia penitência. (DALLEGRAVE, 49-
51).  

A vida de Maria Santíssima no 
templo não foi outra coisa senão um ato 
contínuo de amor e consagração de si 
mesma ao Senhor. Consequentemente, ela 
crescia de hora em hora, ou antes, de 
instante em instante, nas santas virtudes, 
auxiliada pela graça divina, mas também se 
dedicando com todas as forças para 
cooperar com a graça. Dessa forma, sua 
vida foi uma contínua oração. Diz Santo 
Afonso de Ligório: “Vendo o gênero 
humano perdido e em inimizade com Deus, 
orava principalmente pela vinda do 
Messias, com o desejo de ser serva da 
virgem feliz que viria a ser Mãe de Deus”. 
(In: UEDA...) 

Maria morou no templo até o seu 
noivado com José, quando em seguida 
vivenciou o grande momento da Anuncia-
ção. 

 
4. Maria mulher eucarística 
 
Pela sua fé humilde, vida de 

oração, contemplação dos mistérios divinos 
e entrega total a Deus, Maria Santíssima foi capacitada a gerar para a humanidade o Filho de Deus Salvador. 
Ela foi digna de se tornar a Mãe da Igreja e ter nela o lugar mais destacado depois de seu Filho.  

Por isso, o Santo Papa João Paulo II, na Carta encíclica Ecclesia de Еucharistia, no capítulo VI, 
apresenta Maria como escola de vida cristã e como mulher “eucarística”. Ele transmite a ideia de que todos os 
cristãos devem entrar “na escola de Maria”, a fim de aprender a levar uma vida autenticamente cristã e 
eucarística. Diz o Papa: “Se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a 
Eucaristia, não podemos esquecer Maria, Mãe e modelo da Igreja” (n. 53). 

Vamos nos deixar guiar em nossas vidas pela grande Mestra da santidade e da oração. Vamos encarnar 
sua espiritualidade de guardar profundamente em nossa cabeça e em nosso coração, por meio da liturgia, da 
oração, da contemplação e da leitura orante da Bíblia as coisas de Deus, as verdades eternas, os ensinamentos 
do Evangelho e do Reino de Deus. Amém! 

  Dom Volodemer Koubetch 
 
 
 
 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/a-apresentacao-da-virgem-maria-no-templo-de-jerusalem
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I CONGRESSO MISSIONÁRIO DE SEMINARISTAS 

 
 Nos dias 10 a 15 de dezembro de 2018, nas dependências da Diocese de São José dos 
Pinhais, PR, Regional Sul II, transcorreu o I Congresso Missionário de Seminaristas-Sulão, cujo 
tema foi: “O Espírito do Senhor repousa sobre mim e me envia a anunciar aos pobres o 
Evangelho” (Lc 4,18), abrangendo o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo, totalizando 88 Seminaristas, os quais ficaram hospedados nas dependências do Seminário 
Maria Mãe da Igreja. O evento teve por objetivo despertar a consciência de missão, bem como 
demonstrar o real significado que este termo possui em si e qual a importância que o mesmo possui 
na vida dos cristãos, tendo em vista que ser cristão tem como consequência ser missionário, pois, do 
contrário, significa que o cristão não está intimamente ligado a Jesus Cristo, exemplo supremo de 
missionário, e seus ensinamentos, não podendo ser chamado de cristão. 
 No primeiro dia, segunda-feira, dia 10, no período vespertino, ocorreu a acolhida dos 
congressistas na Sede das Associações Católicas e as necessárias orientações para o bom andamento 
do congresso. Em seguida, foi ministrada a primeira palestra com o tema Fundamentação da missão 
pelo Pe. Antônio Niemiec, Secretário Nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM). O Pe. 
Antônio discorreu sobre a mudança de perspectiva que o Concílio Vaticano II trouxe para a Igreja 
no mundo; dito de outra forma, uma Igreja peregrina que é, por natureza, missionária. O Palestrante 
continuou falando sobre as perspectivas que o Documento de Aparecida trouxe para Igreja na 
América Latina. Ambos os documentos apresentam o estado permanente de missão que deve ser 
assumido por todos os cristãos batizados, pois, ou o cristão vive a missionariedade ou deixa de ser 
cristão; afinal, se é cristão, é missionário. Discorreu sobre os desafios que o verdadeiro missionário 
irá encontrar, mas que, com a paixão pela missão, poderão ser superados. Após a palestra, os 
congressistas se dirigiram para a Catedral São José para a celebração da Santa Missa, presidida por 
Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo da Diocese de São José dos Pinhais. 
 Na terça-feira, dia 11, a primeira atividade dos congressistas foi a oração das Laudes na 
Matriz Catedral São José. Após o café da manhã, na Sede das Associações Católicas, foi dada a 
palestra Vocação e missão: perspectivas a partir da Ratio Fundamentalis e do CELAM, que foi 
ministrada pelo Pe. Cesar Braga. Ao discorrer sobre o marco histórico, ele disse que, sobretudo, 
com o Concílio Vaticano II e com a celebração do seu cinquentenário, houve perspectivas 
fundamentadas na Sagrada Escritura e na Tradição, com um forte acento à consciência missionária, 
tornando-se assim um sinal de esperança e confiança no futuro e na renovação. O Palestrante 
enfatizou a necessidade do discernimento dos sinais dos tempos que o missionário precisa ter.  
 Num segundo momento, após o intervalo, o referido Palestrante discorreu sobre o bom êxito 
da missão como resultado de uma boa convivência com a comunidade, ou seja, a necessidade de 
haver uma humanização, voltada pela busca da sensibilidade, respeito, educação e união. Fazendo 
um estudo do espírito da Ratio Fundamentalis Institionis Sacerdotalis, CELAM e os documentos 
atuais do Sumo Pontífice Papa Francisco, ele afirmou que ambos demonstram uma opção 
preferencial pelos pobres, oprimidos e necessitados, bem como a necessidade de uma Igreja em 
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saída. Esta deve levar a mensagem de Cristo, que 
consiste na beleza do amor salvífico de Deus, 
manifestado em Jesus Cristo, rumo às periferias exis-
tenciais, fazendo um convite para que todos os 
cristãos, observando os sinais dos tempos, sejam 
chamados a ser missionários evangelizadores. 
 Após o almoço, com o tema O Espírito do 
Senhor repousa sobre mim e me envia a anunciar aos 
pobres o Evangelho, baseado em Lc 4,18, a palestra 
ministrada por Dom Esmeraldo Barreto de Farias, -
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da 

CNBB, abordada em dois momentos, apresentou a missão de Cristo, que se fez pobre e se 
identificou com os pobres, como um desafio para a Igreja. Com base na Exortação Apostólica 
Evangelii gaudium e na Sagrada Escritura, disse que Cristo foi enviado para realizar a vontade do 
Pai a fim de manifestar a sua misericórdia e proclamar o Reino. Jesus não excluiu ninguém, 
demonstrando assim a compaixão divina; por isso, a Igreja também deve seguir seu exemplo. Com 
a sua ação, necessitará ser a expressão de um Deus aliado dos pobres, mesmo que com isto ela corra 
o risco de ser contada entre os excluídos. A Igreja não pode ter medo de estar presente no meio dos 
que dela precisam. Por fim, Dom Esmeraldo discorreu apresentando que a evangelização dos pobres 
é um desafio para a Igreja, mas que, simultaneamente, é o que lhe dá identidade. 
 Na quarta-feira, dia 12, a primeira atividade dos congressistas foi a oração das Laudes na 
Matriz Catedral São José e logo após o café da manhã foi servido na Sede das Associações 
Católicas. Aí ocorreu a palestra com o Dr. Bortolo Valle desenvolvendo a seguinte temática: Ética e 
misericórdia nas periferias existenciais. As periferias da existência são produzidas por uma lógica 
identitária inclusivista, ou seja, uma ordem que se justifica dando uma certa igualdade no modo de 
pensar ser e agir, que inclui membros que comungam daquilo que os identificam, mas excluem 
aqueles que são contrários. A exclusão sempre existiu nos seus mais variados campos, todavia, 
nunca houve um discurso racional que a justificasse. No segundo momento, discorrendo sobre a 
ética, Bortolo afirmou que nós, enquanto indivíduos, nunca nos dirigimos a outra pessoa de forma 
neutra; em outros termos, sempre vamos ao outro com as nossas lógicas. Quanto aos modos como 
vamos ao outro, muitas vezes nos dirigimos a outra pessoa por emoção, pela natureza, pelo medo, 
pela obrigação, pela razão e pela indiferença, modos estes com os quais devemos ter cuidado, pois 
muitas vezes são superficiais. A misericórdia não se reduz a uma mera caridade, mas se trata do 
rosto de Deus, tão insistentemente ressaltado pelo Papa Francisco. 
 No dia 13, quinta-feira, os congressistas se dirigiram para a Catedral São José para a 
oração das Laudes e logo após à Associação Católica para o café e em seguida ao auditório para a 
primeira palestra do dia, com o Padre Antônio Niemiec, que trabalhou o tema Organização 
missionária no Brasil. 
 Primeiramente, o Padre fez algumas considerações sobre a Igreja no Brasil: um novo passo; 
um novo período; novas circunstâncias; a novidade do Evangelho; revitalizar nosso modo de ser 
católico. Ele destacou que nossa Igreja deve estar em constante mudança, uma conversão eclesial 
que tem a finalidade Jesus Cristo (Unitatis Redintegratio, 2). Segundo os ensinamentos do Papa 
Francisco, a missão significa muito mais do que uma função, uma profissão ou uma tarefa; é o que 
envolve e ocupa a totalidade de sua vida. O que chama atenção é a característica que o padre deve 
ter dentro de sua comunidade: não deve se preocupar com as coisas secundárias, materiais, mas sim 
com as coisas primeiras, que é Jesus Cristo, o serviço aos irmãos, o estar presente no meio das 
pessoas, das famílias, ouvi-las e ajudá-las, ser um bom sacerdote igual ao mestre Jesus Cristo.  
 Às doze horas, rezou-se a Oração do Ângelus e, em seguida, foi servido o almoço. Às 
13h45min, teve cantos para animação até o início da palestra com Dom José Antonio Peruzzo sobre 
A identidade missionária de todo batizado, uma Igreja em saída.  
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Dom José baseou toda sua fala na 
Sagrada Escritura em paralelo com os documen-
tos da Igreja. Segundo ele, toda a missão se 
baseia na Bíblia e também na oração, oração 
profunda dos textos bíblicos. Se não formos 
orantes, nunca seremos missionários. Quando há 
apreço pela missão, as respostas surgem. Cultivar 
a missionariedade é seguir o exemplo de Paulo, 
seu amor pela comunidade. A verdadeira Igreja é 
missionária, aquela que tem como fundamento 
fazer aquilo que Cristo fez. A alegria do 
Evangelho, pautada pelo Papa Francisco, é a 
identidade da nossa Igreja. Quando somos convictos disso, então estamos impulsionados pelo 
Espirito Santo a sermos missionários, dentro da nossa casa, trabalho, em nossa comunidade e em 
todo o mundo, a exemplo de Paulo, que resumiu o sentido da sua vocação e da sua missão: “Deus, 
porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça, quando Ele resolveu revelar 
em mim o seu Filho, para que eu O anunciasse entre os pagãos” (Gl 1,15-16). Ele não se importou 
com as dificuldades, mas o amor por Cristo e pela missão que lhe foi delegada, fez com que ele 
enfrentasse tudo e todos em prol do Reino de Deus. Junto com Paulo, temos a certeza de que o 
caminho da fé e missão não significa conquistar a Deus, mas, pelo contrário, ser conquistado por 
Ele; mais ainda, ir ao encontro do irmão. A fé é um render-se a Deus que se revela e a missão 
testemunha esse Deus que se revela: “fui conquistado por Jesus Cristo” (Fl 3,12). A conversão não 
foi fácil. O amor de Cristo tornou-se a força motivadora de toda a ação evangelizadora e 
missionária paulina. De fato, como os homens poderiam ter o amor de Cristo sem alguém que o 
anunciasse ou testemunhasse? (Rm 10,13-15). 
 Às 17h30min, realizou-se a última palestra do dia com o Padre Alex, abordando o tema A 
missão ad intra e seus desafios. Ele destacou alguns pontos importantes que nos fazem refletir 
nosso modo de ser missionários: a missão não brota apenas do planejamento, mas sim da mística, 
do encontro com Jesus; ser missionário é se encontrar verdadeiramente com Jesus e ir até o outro; é 
ser como Jesus, que entrou nas casas dos outros, na vida dos outros e transformou a vida dos outros. 
Transformaremos a vida dos outros através da nossa vida e do nosso testemunho. 
 Logo após a palestra, todos se dirigiram para a Catedral a fim de se preparar para a Santa 
Missa, celebrada às 19 horas por Dom Sergio Artur Braschi, Bispo Diocesano de Ponta Grossa. Em 
seguida, houve o jantar e o retorno para o Seminário.  
 No dia 14, sexta-feira, às 8 horas: oração das Laudes na Matriz, em seguida café. Às 
9h15min – palestra com o Bispo da Diocese de São José dos Pinhais, Dom Celso Antônio 
Marchiori, tendo como tema Espiritualidade diocesana e missão. Dom Celso iniciou a conversa 
com o texto do evangelista Lucas 10,38-42. Ele destacou Maria como a primeira missionária, 
modelo de missão através da sua vida de oração e entrega total a Deus. O fazer missão é 
consequência de estar com Jesus. O Bispo elencou quatro pontos do documento Ad gentes para 
explicar a característica de um discípulo missionário: 1º O discípulo missionário deixa-se conduzir 
pelo Espirito Santo; 2º O missionário deve se identificar com seu povo; 3º Ama a Igreja e os 
homens como Jesus amou; 4º O verdadeiro missionário é santo, mas não deve ser legalista e nem 
perfeccionista. Enfim, todo esse pensamento se resume em uma frase: “O missionário é o homem 
da caridade e deve gastar sua vida em favor de seu povo”. Ele deve ser impelido pelo zelo das 
almas.  
 Às 10h45min, foi ministrada a última palestra do congresso. Mr. Rita Albino falou sobre 
empreendedorismo religioso: Projeto e planejamento a favor da evangelização. Rita fez uma 
pergunta: o que é empreender? Logo se pensa que isso não tem nada a ver com a Igreja. “Estamos 
totalmente enganados”, disse ela. Empreender é encontrar um modo novo de fazer algo que já 
existe. É o que a Igreja precisa: ela é missionária, mas precisa achar novos meios que condigam 
com a realidade e a sociedade em que estamos; cada vez mais, ela deve buscar meios mais eficazes 
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para a evangelização. Só assim caminhará em trilhos condizentes com a realidade. Ser missionário é 
ter auto-liderança, liderança de grupo, organizacional e social. Mas o mundo e a Igreja precisam 
muito mais, precisa de líderes apaixonados por Jesus, humildes (Jo 1,23), que apoiam as pessoas a 
se tornarem melhores.  
 Servido o almoço, os congressistas foram para a Comunidade Santa Rita fazer missão. Antes 
foram dadas algumas orientações. De dois em dois, os seminaristas saíram para as ruas, batendo de 
porta em porta para conversar com as pessoas, rezar juntos, saber o que cada família e cada pessoa 
estão passando. Foi um momento marcante, pois pudemos sentir na pele as dificuldades pelas quais 
muitos passam. Nós, muitas das vezes, ou quase sempre pensamos que está tudo bem. Essa é uma 
missão mais importante que a Igreja deve fazer, estando com e ouvindo as pessoas, vendo o que 
elas realmente necessitam. Às vezes, basta só escutar, outras, uma oração; não se descartam 
algumas palavras de apoio e conforto. Por isso, esse momento, mesmo com um sol escaldante, 
marcou muito a vida de quem participou, tendo a experiência de levar a Cristo a todas essas 
pessoas.  

Após a missão, às 19 horas, foi celebrada a Missa, na capela Santa Rita, e em seguida foi 
servido um jantar oferecido pela comunidade.  

 No sábado, dia 15, de manhã, teve a oração das Laudes na Matriz e em seguida o café. 
Logo após o café, foi o momento para a coordenação do COMISE regional se reunirem e avaliarem 
o plano de ação trienal. Cada regional se reuniu para discutir como está o andamento do COMISE 
em cada diocese. Às 11 horas, foi celebrada a Santa Missa e em seguida foi servido o almoço de 
despedida. Ao término, os Seminaristas participantes do congresso retornaram para as suas casas de 
formação.  
 Durante os cinco dias, os Seminaristas de várias dioceses puderam ter uma proximidade com 
o agir missionário da Igreja. Foram várias palestras com um único objetivo de apresentar o processo 
de caminhada missionária diante dos desafios que a Igreja enfrenta nos dias de hoje. Na sexta-feira, 
dia 14, os Seminaristas tiveram a oportunidade de ser missionários por algumas horas, batendo de 
casa em casa, conversando e rezando com cada família. Foi um momento marcante, de sentir na 
pele o que é ser missionário, de estar com o povo, que, muitas vezes, está esquecido por nós.  
 A partir dessa experiência, pôde-se perceber que o processo missionário não é algo do 
passado, mas deve ser uma preocupação para o presente e para o futuro. O importante é colocar a 
Igreja em estado permanente de missão e, por isso, não pode existir nenhuma comunidade cristã que 
não seja missionária, porque todos somos chamados a ir e anunciar a Cristo. Por excelência, a 
missão se fundamenta em Deus, tem sua origem no “Amor fontal do Pai – Sair de Si”. O documento 
do Vaticano II Ad Gentes diz que a natureza missionária e sua origem procede do Filho e do 
Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. Não se pode escolher ser missionário ou não, estando na 
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Igreja, porque todos somos missionários, a Igreja é para a missão. A Igreja não tem uma missão, 
mas é Deus que tem uma Igreja para a sua missão. Segundo o decreto Ad gentes, 29, “A atividade 
missionaria é a principal e mais sagrada atividade da Igreja”.  
 O congresso focado nos seminaristas, os protagonistas missionários, teve por objetivo 
intensificar nos futuros presbíteros a paixão pela missão, com sólida espiritualidade missionária, 
para responder com ousadia e criatividade aos desafios da evangelização, na perspectiva de uma 
“Igreja em saída”. A vida missionária se centra nesse encontro decisivo em que somos chamados a 
anunciar. A comunidade cristã, Igreja, nasce para isso, para testemunhar profeticamente a pessoa de 
Jesus Cristo, por isso, uma Igreja em saída. Não se compreende uma Igreja missionária, que leva a 
Boa Nova de Cristo, fechada entre quatro paredes, preocupada apenas com os rituais. A Igreja é 
muito mais do que isso, é formada pelo povo de Deus e deve estar no meio do povo, para bem 
testemunhar as maravilhas de Deus através de sua palavra.  
 Enfim, anunciar o Evangelho é uma ordem e uma necessidade interior, existencial, que exige 
a dedicação de toda a vida. Na primeira carta aos Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu por 
primeiro, ele afirma: “Queríamos tanto bem a vocês, que estávamos prontos a dar-lhes não 
somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida” (1Ts 2,8). Ser missionário é ser como 
Jesus, é entrar nas casas dos outros, na vida dos outros e transformar a vida das pessoas através da 
nossa vida, do testemunho de Cristo; é levar Cristo para essas pessoas com nossa fé, espiritualidade 
e oração. “Saiamos, saiamos para oferecer a vida de Jesus Cristo” (EG). 
 

Seminaristas Michael de Lima Barbusa e Thiago Paulo Protexe 
 

VOTOS PERPÉTUOS DA IRMÃ SIMONE  
 

A Congregação das Irmãs Ucranianas de São José no Brasil está em festa – uma festa 
tríplice. No dia 26 de dezembro de 2018, na igreja ucraniana São Miguel Arcanjo de Linha Vitória, 
Cruz Machado, com início às 10 horas, houve uma solene celebração: primeiramente, em 
agradecimento e louvor a Deus por todas as graças recebidas e pedindo bênçãos para a 
Congregação, e, especialmente, pelos votos perpétuos da Irmã Simone Prestupa, primeiros votos da 
Irmã Monica e votos temporários da Irmã Marina Litvin. A Divina Liturgia foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch e concelebrada pelo Pe. Pároco Luiz Pedro 
Polomanei e pelo Diretor Espiritual Pe. Januário Prestauski, OSBM, vindo de Ivaí. Estavam 
presentes as Irmãs Servas de Maria Imaculada de Rio das Antas, Cruz Machado. 
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Iniciou-se com o canto “Boh 
predvichnei”. Lida uma breve introdução 
pela Irmã Marcia Marinhak, se fez a entrada 
da Irmã Simone, acompanhada de seu pai 
Augusto Prestupa e sua madrinha Rosangela 
Bolach Huchok, enquanto as Irmãs entoavam 
o canto “Tvortche tvoia lhubov”. 

Filha de Augusto Prestupa e Isabel 
Hutchok, de saudosa memória, Irmã Simone 
é nascida no Paraguai, em Tito Firpo, no dia 
7 de outubro de 1994. Desde muito jovem 
demonstrou interesse em seguir a vida 
religiosa consagrada e, quando no início de 

2008, ingressou na Congregação, ela sempre observava e buscava aprender como é a vida de 
religiosa e se deixava lapidar por Deus, fazendo aumentar nela a chama do seu amor. “Como 
religiosa, ela é chamada a ser uma agente do amor de Deus entre as pessoas através da entrega 
sem reservas a uma vida em profunda comunhão com Deus e suas coirmãs através da ação do 
Espírito Santo”, explicou Irmã Marcia; e dirigiu-se à sua coirmã dizendo: “ser uma religiosa 
significa dedicar-se solenemente a Cristo com coração indiviso através dos votos religiosos. ... 
Rogamos a Virgem Mãe e a seu esposo São José que sejam o amparo e a proteção para nossa Irmã 
Simone, que hoje emite sua profissão canônica perpétua, ajudando para que ela possa viver essa 
vocação na esperança e no amor...”  

Com a leitura da breve biografia da Irmã Simone, iniciou-se a Divina Liturgia. Após os 
“troparios”, a Irmã Sueli Ksenhuk fez uma explicação sobre o momento da profissão dos votos e, na 
sequência, a Irmã Monica Karachouski professou seus primeiros votos, a Irmã Marina Litvin 
professou os votos temporários e a Irmã Simone professou os votos perpétuos. Todos os principais 
momentos dos três rituais foram anunciados e explicados em português pela Irmã Sueli e 
calmamente celebrados em ucraniano pelo Metropolita. Concluindo, em nome da Congregação, 
Irmã Sueli anunciou: “Finalizando esta celebração, em comunidade damos continuidade à Divina 
Liturgia em ação de graças, invocando ao Senhor da Messe que continue enviando operários para 
o Reino e que dê a santa perseverança à nossa querida Irmã Simone Graciela Prestupa. Nossa 
Congregação louva e agradece ao Senhor pelo dom da sua vida, da sua vocação e do seu SIM!” 

Após os três ritos dos votos, todas as religiosas da Congregação em leitura uníssona 
confirmaram seus votos de consagradas.  

A leitura da epístola foi feita pelo Sr. Cleverson Prestupa, irmão da religiosa professa. A 
proclamação do Evangelho ficou por conta do Pe. Luiz Pedro Polomanei.  

A homilia, proferida pelo Metropolita, focalizando o exemplo da Sagrada Família, cuja festa 
se celebra hoje, abordou o tema da vocação, como realização da vontade de Deus. Dom Volodemer 
enfatizou a importância da família, “berço de vocações”, que também é uma vocação e está no 
projeto de Deus. O projeto, que se traduz numa determinada vocação, é uma resposta que cada 

pessoa vai descobrindo e desenvolvendo aos 
poucos na vida pessoal e social, comunitária 
e eclesial, com a ajuda da graça divina, ajuda 
da comunidade e muito esforço pessoal.  

Ao final da celebração da Divina 
Liturgia, manifestando sua satisfação em ter 
mais uma religiosa professa e duas jovens 
que estão a caminho, a Superiora Provincial 
Irmã Querleia Veres agradeceu ao 
Metropolita, aos padres, às irmãs, parentes e 
paroquianos pela presença e orações. 
Tomando a palavra, o Pároco Luiz Pedro fez 
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uma menção especial ao trabalho pastoral e à vocação da Irmã Simone e também fez seu 
agradecimento a todos. O Sr. Cleverson, irmão da Irmã Simone, fez uma singela e emocionada 
homenagem à sua irmã de sangue e, juntamente com o Pai Augusto, lhe entregou um vaso de lírios 
– símbolo da Congregação. 

Tendo sido cantado o solene “Mnohaia lita”, com votos de bênçãos, perseverança e sucessos 
pastorais proclamados pelo Metropolita, entoou-se o canto natalino “Vosvecelimcha vci razom 
neni”, encerrando-se assim a solenidade litúrgica.  

Após a longa sessão de fotos, todos os convidados seguiram ao salão de festas para o almoço 
de confraternização. 

Ir. Margarete Tabaczuk, ISJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEQUISTAS DO INSTITUTO SECULAR S.C.J. EM ASSEMBLEIA 
 

Entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2018, realizou-se em Prudentópolis a Assembleia Geral 
do Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus. 

  O objetivo principal da Assembleia foi escolher a Nova Diretoria para os próximos cinco 
anos de mandato, analisar a vida atual do Instituto, dando ênfase à consagração de seus membros, à 
espiritualidade, ao carisma е à formação e ao apostolado. Também, a fim de rever e traçar novas 
metas para a continuidade mais eficaz da ação evangelizadora do Instituto, em especial, na Igreja 
Católica Ucraniana do Rito Oriental Bizantino. 

Foi eleita como Diretora Geral do nosso Instituto Nadir Vozivoda e como Vice Olga Haliski. 
Inez Jadvijak, Maria Scherbate e Maria Aparecida Pankievicz foram eleitas conselheiras. 

Os membros do Instituto são gratos à Direção anterior pelo empenho e trabalho junto a seus 
membros e felicitam a nova diretoria, desejando muita luz divina na condução do Instituto, já que o 
mesmo é uma iniciativa divina. 

Somos gratas, em especial ao sacerdote assistente, o Revmo. Pe. Antonio Royk Sobrinho, 
OSBM, que nos orientou durante todo o período da realização da Assembleia, ao Eparca Dom Meron 
Mazur pela celebração litúrgica e presença no início da Assembleia e ao Metropolita Dom Volodemer 
Koubetch pela presença e celebração da Divina Liturgia de encerramento da Assembleia e a todos que 
elevaram suas preces pelo bom andamento da mesma.  

Que todas nós, consagradas no Instituto, sejamos como o fermento e o sal que, inseridos na 
“massa”, contribuamos para um mundo melhor, levando Deus às pessoas através do nosso 
testemunho concreto de doação e serviço ao próximo.  

Louvado seja Deus na sua infinita misericórdia!  
Julia Havreskо 

HOMILIA POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA ELETIVA DO 
INSTITUTO SECULAR DAS CATEQUISTAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Prudentópolis, 30 de dezembro de 2018 
Преосвященний Владико Мироне – Єпарху, 
Високошановна Панно Надір, новообрана Головна Директорко, 
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Високопреподобний Отче Протоігу-
мене Антоніє, 
Високопреподобний Отче Ігумене 
Антоніє Зубик, Духовний Асистенте, 
Шановні члени Нової Управи 
Інституту, 

Дорогі Катехитки! 
 

Христос Раждається! 
 

Наша Митрополія має честь і радіє 
тим, що один з чотирьох Світських 

Інститутів існуючих в Східних Церквах і одинокий в Українській Католицькій Церкві – 
Інститут Катехиток Серця Ісусового, заснований у Бразилії, а ще точніше, тут у Прудентополі. 
Митрополія дякує і славить Бога за всі духовні, душпастирські і культурні добра, які є здобуті і 
втілені в нашій українсько-бразильській реальності невтомною працею наших дорогих 
заслужених Катехиток. Рівно ж просить, щоб Христове Серце завжди хоронило наш Інститут і 
надалі обдарило новими силами і новими здобутками.  

Бувшій Управі Митрополія складає сердечну подяку за всю працю а новообраній 
Управі бажає щонайкращих успіхів у проводі Інституту і щедрої Божої благодаті.  

Так як від самих початків свого заснування і діяння, Світські Інститути були великою 
новиною в Церкві, ще більшою новиною вони були в Східних Церквах, а зокрема, в нашій 
Церкві і, спеціально, тут у Бразилії. І для сучасної Церкви Світські Інститути далі стоять як 
могутні душпастирські можливості для добра Божого народу і оновлення та оживлення самої 
ж Церкви. Про це розкажу трохи ширше португальською мовою.    

Vivemos numa sociedade que vai sendo secularizada cada vez mais; e, levando ao extremo 
essa tendência secularista, acaba saindo fora do âmbito da Igreja, ou seja: as novas gerações, 
propositalmente instigadas nos meios acadêmicos, estudantis e midiáticos, acabam caindo no 
indiferentismo, secularismo, niilismo e ateísmo ou, até mesmo, criando oposição e confusão dentro da 
própria esfera eclesial. As forças contrárias à Igreja fazem de tudo para minar as bases originárias 
cristãs da sociedade e frear a influência da Igreja. O mundo de hoje é um mundo da falsidade e 
superficialidade nos diversos segmentos da sociedade; conforme a conceituação do sociólogo 
Zygmunt Bauman, a sociedade contemporânea é “líquida”: hedonismo, libertinagem, corrupção, 
escândalos, violência, notícias falsas, relações humanas curtas, crise de autoridade, crise familiar, 
crise das instituições. É um mundo dito pós-moderno, pós-cristão, uma época da pós-verdade. Em 
termos religiosos, o que se incute na cabeça das pessoas é uma fé sem estrutura, sem autoridade, sem 
normas, cada qual podendo montar livremente, ao estilo do self service, sua própria religião. A 
referência principal é o próprio indivíduo, que se torna lei máxima para si mesmo, o que gera o 
egoísmo, o individualismo, o subjetivismo, o relativismo, a falsa liberdade – libertinagem; e acaba 
gerando uma sociedade do caos geral, do vazio existencial, da anarquia e do puro mundanismo, no 
sentido joanino do mundo das trevas, sem Deus, sem a luz de Cristo. Em resumo, é a modernidade 
hiper-racionalista e ateísta que levou à “morte de Deus” (Friedrich Nietzsche) e agora está levando à 
morte do próprio homem. 

É nesse contexto sociocultural que o Papa Francisco prega um novo modo de ser Igreja – uma 
Igreja que vive em profundidade e na alegria o dinamismo do Evangelho. O Papa quer uma “Igreja 
em saída”. Este é o foco missionário da Igreja no mundo de hoje e, especialmente, deve ser o foco 
espiritual-pastoral dos Institutos Seculares: uma presença evangélica transformadora na sociedade. 
Vivendo seu carisma específico, os Institutos Seculares têm como missão a transfiguração e 
santificação da secularidade, a partir da consagração secular de seus membros. 

É o que já vinha sendo proposto de forma muito clara pelos documentos fundacionais dos 
Institutos Seculares: Constituição Apostólica Provida Mater Ecclesia e Motu Próprio Primo feliciter, 
de Pio XII; Instrução Cum Sanctissimus e Lex peculiares da Sagrada Congregação dos Religiosos. O 
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reconhecimento do Papa Paulo VI culmi-
nou no documento conciliar Perfectae 
caritatis. O Santo João Paulo II, entre 
outros documentos menores, reflete 
sobre a vocação e a missão do consagra-
do secular, focalizando a evangelização 
em comunhão com a Igreja nas duas 
Exortações Pós-Sinodais Christifidelis 
laici e Vita consecrata.  

O Papa Bento XVI continua a 
mesma linha de pensamento de seus 
antecessores e faz alguns aprofundamen-
tos teológicos. Ele lembra o símbolo do fermento que leveda toda a massa (Mt 13,13), aplicando-o à 
vida, muitas vezes, silenciosa e escondida dos membros dos Institutos Seculares, a qual deve ser 
decidida e corajosa, capaz de gerar esperança. Ele incentiva para que anunciem a beleza de Deus e da 
sua criação e sejam homens e mulheres de mansidão e misericórdia, fazendo somente o bem ao 
percorrer as estradas do mundo. Bento XVI acentuou o ser consagrado, no meio do mundo, como 
arautos da esperança, na promoção e no testemunho das virtudes humanas, para a construção de uma 
sociedade justa, fruto da fé verdadeira e da esperança, nos caminhos do mundo e de uma sociedade 
confusa (MURICY, Moema Rodrigues. Institutos Seculares, uma nova forma de ser Igreja, hoje. 
Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008, 
p. 53).  

Os Institutos Seculares, mesmo que ainda não devidamente compreendidos e aceitos, é uma 
novidade e um dos instrumentos atuais mais aprimorados da Igreja para o diálogo e transformação do 
mundo e servem muito bem para realizar a proposta de uma “Igreja em saída” do Papa Francisco. 
Segundo Moema Rodrigues Muricy, é “uma nova forma de ser Igreja, hoje”. Cito uma passagem da 
conclusão de sua dissertação de mestrado: “A vocação dos Institutos Seculares se realiza no diálogo 
com o mundo, através dos inúmeros desafios do paradigma cultural. O consagrado secular vive no 
meio do mundo, sofrendo as mesmas vicissitudes do povo, mas dando sentido ao sofrimento pela 
cruz, como expressão do amor de Cristo pela humanidade. Ainda, na esperança cristã, abre-se 
possibilidades para a construção de um mundo mais justo e solidário, segundo o projeto de Deus, no 
caminho para o Reino. Isso exige forte testemunho cristão e ser fermento evangélico em meio às 
realidades do mundo, por meio do trabalho profissional feito com competência e atualização e da 
busca de novos métodos criativos para a evangelização” (MURICY, p. 83). 

Nos anos 40 do século passado, ao mesmo tempo em que os Institutos Seculares tomavam 
forma canônica, o espírito do Fundador do nosso Instituto Pe. Cristóforo Gabriel Myskiw, OSBM 
estava imbuído pelos mesmos ideais acima mencionados, repletos de valores evangélicos e 
formativos, como lemos em sua biografia: “Pe. Cristóforo dava total prioridade à formação 
espiritual das jovens. Ele estava muito ciente de que as ‘apóstolas’ só poderiam desenvolver um 
profícuo trabalho de educação cristã das crianças e da juventude, se antes de tudo elas próprias 
estivessem profundamente imbuídas da mensagem evangélica e conduzissem suas vidas de acordo 
com os princípios da fé cristã. Dava ênfase primordial em infundir no coração das candidatas que 
ingressavam na Sociedade as virtudes da fé, esperança e caridade, virtudes que deveriam ser a fonte 
de sua consagração e de sua energia espiritual. As ‘apóstolas’ deveriam ter princípios morais muito 
sólidos para desenvolver o apostolado em ambientes às vezes perigosos” (ANÔNIMO. Cristóforo, o 
portador de Cristo: Pe. Cristóforo Gabriel Myskiw, OSBM – Fundador do Instituto Secular das 
catequistas do Sagrado Coração de Jesus – Esboço biográfico. Prudentópolis, 2003, p. 53-54). 

Пресвяте Серце Ісусове, благослови і хорони наш Інститут. Амінь! 
 

Dom Volodemer Koubetch 


