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E D I T O R I A L  
83% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. O descrédito em relação à democracia é um 

problema mundial. Tragédias, problemas e mais problemas pelo mundo, problemas de todo o tipo; problemas 

pessoais: físicos, existenciais, psicológicos, psiquiátricos; problemas sociais: educacionais, familiares, 

financeiros, econômicos, religiosos, políticos, sociais, ecológicos. Confusão total! Desorientação! Falta de 

perspectivas! Falta de sentido! Estamos vivendo numa era da incerteza.  

No último século, aconteceram guerras, revoluções sociais e grandes transformações econômicas com 

suas inevitáveis e muitas vezes dramáticas consequências na vida social. A palavra incerteza veio, então, para 

caracterizar a quebra de qualquer sentimento de segurança e previsibilidade. Trouxe o vazio existencial e 

imprimiu em muitas almas a falta de sentido da vida. A questão é mais de tipo humanitário: é preciso perceber 

a maneira como os seres humanos estão entendendo a vida nos últimos tempos. A incerteza generalizada está 

crescendo cada vez mais. O que fazer? Abraçar o relativismo já tão em voga? Fugir no passado? Fugir do 

convívio social? Como interpretar o nosso mundo? É possível ser cristão nesse mundo em que vivemos? 

É muitíssimo difícil caracterizar e entender o nosso mundo contemporâneo. Muitas teorias surgiram. 

Na área de Sociologia, mas também na área teológica e das Ciências da Religião, encontramos muitos autores 

que tentam explicar o momento em que vivemos. É até difícil escolher um livro para ler. Segundo Zygmunt 

Bauman, estudioso da pós-modernidade, estamos vivendo numa época histórica de transição, ou seja, o 

mundo antigo acabou, mas o novo ainda não começou e não está claro como vai ser. A revolução tecnológica 

tem mudado muito a vida das pessoas e, sobretudo, a maneira de vivenciar os relacionamentos humanos, que, 

segundo Bauman, se tornaram preocupantemente demais provisórios, curtos e sem maiores compromissos. 

Como se comportar nesse mundo?  

Hoje em dia, tudo deve ser rápido, imediato. Pouca gente tem paciência. Quanta gente nervosa e 

maluca por aí! Simplesmente desequilibrada. Tudo deve acontecer da maneira mais rápida possível. A 

indústria farmacêutica é um exemplo disso, pois quase tudo se tenta resolver por meio de remédios: 

emagrecimento, distúrbios do sono, impotência, tristeza, abusos alimentares, depressão e assim por diante. 

Mas tudo, de fato, se torna absurdamente superficial e ineficiente. Os problemas não estão sendo resolvidos. 

Com o passar dos tempos, a humanidade vai se tornando mais insensível e, pior, perdendo o senso da 

veracidade, coerência, integridade e, até mesmo, equilíbrio. Está perdendo a dimensão da busca coletiva da 

verdade e caminha em direção ao mundo exclusivo da opinião pessoal: cada pessoa possui a sua verdade; cada 

pessoa monta a sua religião. Não se busca A VERDADE, já que cada um se contenta com a sua própria 

verdade, mesmo que seja inverdade, meia verdade. É a instauração do achismo. E no achismo estão embutidos 

tantos outros “ismos” muito perigosos tanto para a vida pessoal como para a vida social e, mais ainda, para a 

vida eclesial, familiar, religiosa e moral: hedonismo, individualismo, egoísmo, relativismo. 

O desafio do mundo atual é resgatar o senso de humanidade, revalorizando o ser humano, e recuperar 

a dimensão comunitária da existência humana. Precisamos trabalhar muito nesse sentido. É a nossa missão – 

missão da Igreja! 

 Dom Volodemer Koubetch 

 

Í N D I C E  
 

● Editorial – Dom Volodemer Koubetch .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 01 

● Mensagem do Arcebispo Maior ao Clero por ocasião da Quinta-feira Santa (em ucraniano) .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 02 

● Mensagem pascal do Arcebispo Maior (em ucraniano) ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 06  

● Festa da Ressurreição é alegria da conversão – Dom Volodemer Koubetch ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 08 

● Carta Pastoral Palavra de Deus e Catequese – Dom Volodemer Koubetch ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 10  

● 10 qualidades do líder cristão – Dom Volodemer Koubetch ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 14 

● Visita Canônica em Abranches – Secretariado Metropolitano ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 17 

● 15º Congresso Nacional de Gestão Eclesial – Pe. Basilio Koubetch ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 21 

● Encontro regional de catequistas em Bley Pombas – Ir. Dorilde Chiarentin, SMI ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 23 

● Romaria em Iracema – Secretariado Metropolitano ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 24 

● Visita Canônica na Colônia Marcelino – Secretariado Metropolitano ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 25 

● Encontro do Apostolado da Oração em Paulo Frontin – Secretaria Paroquial e do Apostolado da Oração ..... ..... ..... 29 

● Posse do novo Bispo de Apucarana – Secretariado Metropolitano ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 31 

● Posse de Dom Walter em União da Vitória – Secretariado Metropolitano ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 34 

● Peregrinação em Rio das Antas – Secretariado Metropolitano ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 36 

● FASBAM – Especializações ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 38 



~ 2 ~ 
 

«Божий Слуга, духовний отець парохії» 

Послання Блаженнішого Святослава  

до духовенства УГКЦ 

на Великий четвер 2019 року Божого 

Ось мій Слуга, якого я підтримую, 

мій вибраний, якого вподобало моє серце. 

Я поклав на нього дух мій: 

він сповістить народам правду (Іс 42,1) 

Всесвітліші, всечесніші та преподобні отці, чесні диякони –  

дорогі співбрати в Христовому священстві!  

Любі брати-семінаристи! 

Цього року урочисто спогадуємо 75-ту річницю 

мученицької смерті блаженного священномученика Омеляна 

Ковча, святого священика, доброго батька багатодітної родини, 

колишнього пароха містечка Перемишляни на Львівщині, який 

сьогодні відомий у світі як парох Майданека, бо довершив своє 

пастирське служіння і був знищений нацистами саме там, у цьому таборі смерті. Мій великий 

попередник Блаженніший Любомир рівно 10 років тому урочисто проголосив його покровителем 

душпастирів УГКЦ. Саме сьогодні, у Страсний четвер, день установлення на Тайній вечері нашим 

Спасителем Святого Таїнства Священства, нехай стануть для нас живим і втіленим Божим словом до 

священиків нашого часу життя, служіння, страждання та мученицька смерть цього душпастиря. 

Блаженний Омелян Ковч пройшов дорогу взірцевого Господнього слуги, залишивши нам не 

тільки приклад ревного душпастирства, безкорисливого служіння всім потребуючим, незважаючи на 

конфесійну чи етнічну належність, s вірного слідування за Христом аж до мученицької жертви з 

власного життя. Від нього маємо також письмові свідчення, які віддзеркалюють його силу духу і 

щире вболівання за віднову всієї Церкви і рідного народу.  

Тому запрошую вас разом погортати сторінки книжечки «Чому наші від нас утікають?», яка вийшла 

з-під його пера майже сто років тому. Це не трактат із догматики і не підручник з еклезіології чи 

пасторального богослов’я, а радше роздуми звичайного душпастиря, якому лежало на серці добро 

народу і людини. Ці його роздуми і поради, як побачимо, не втратили своєї актуальності донині.  

 

«Священик – Божий слуга» 

 

Наш блаженний слушно сприймав покликання до священства як покликання до наслідування 

Христа, який сам про себе сказав: «Я між вами як той, що служить» (Лк. 22, 27). У світі, який 

пропагує культ успіху, гонитву за кар’єрним зростом, здобування влади будь-яким коштом і будь-

якими засобами, наука про служіння є не зрозумілою і навіть провокаційною. Утім, лиш у служінні 

Христовий учень залишається вірним Божественному Вчителеві, а тому вірним і собі самому та 

своєму покликанню. Ось чому Христос дорогою до Єрусалима, зауваживши, як Його учні піддаються 

спокусі «перших місць» і привілеїв, застеріг їх: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а 

вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде 

вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за раба. Так само Син Чоловічий прийшов 

не для того, щоб йому служили, але – послужити й дати життя своє на викуп за багатьох» (Мт. 20, 

25–28). Відтак на Тайній вечері, вмиваючи учням ноги, Господь Ісус залишив їм і їхнім наступникам 

усіх часів свою останню науку-заповіт: «Ви звете мене: Учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. 

Тож коли вмив вам ноги я – Господь і Учитель, – то й ви повинні обмивати ноги один одному. 

Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам: Слуга не 

більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, 

коли так чинитимете» (Ів. 13, 13–17).  

Споглядаючи на приклад свого Божественного Вчителя, блаженний Омелян висловлював 

тверде переконання, що «священик не є ані урядовцем, ані зарібником, ані господарем (ми б сказали 

сьогодні «менеджером». – Авт.). Священик є Божим слугою і духовним отцем парохії. Лише таке 

заложення є слушне й лише на цій платформі може стояти думаючий чоловік, ревний душпастир, 

Христовий апостол».  

Із такого фундаментального твердження автор книжки робить практичні висновки для себе і 

для своїх братів-священиків, вдаючись до аналогії з тогочасним щоденним життям: «Коли добрий 

наймит служить у мудрого, чесного й совісного, а до цього ще й багатого господаря, то буде 
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старатися бути в своїх обов’язках точний, совісний і ревний… 

Подібно й священик, будучи слугою Всевидючого, Всемогучого й 

Найсправедливішого та Найліпшого Господаря – Бога, повинен 

передусім, з всякою можливою для чоловіка ревністю, совістю і 

точністю виповняти обов’язки свойого стану».  

При цьому безкорисливість у служінні повинна бути 

неодмінною ознакою справжнього Христового слуги, який, за 

словами о. Омеляна, «не питається про платню, ані про неї не 

торгується». У цьому питанні наш святець, без сумніву, 

орієнтується на повчання праведного митрополита Андрея, який, 

хоч був свідомим часто скрутного матеріального становища своїх 

священиків, усе ж закликав їх не знеохочуватися в служінні, шукати 

насамперед Божого Царства та його справедливості (пор. Мт. 6, 33), 

покладаючись у своїх дочасних справах і потребах на певну 

обітницю Христа-Спасителя: «Достоїн робітник своєї нагороди» 

(див. Лк. 10, 7): «Світлого биту, багатств Христос не обіцює; бо 

багатства в праці душпастирській будуть завсігди перешкодою. Кілько разів багатства в Церкві 

розмножаться, тілько разів зменшатися буде ревність душпастирська. То, однак, що чоловікови до 

життя потрібне, то непомильною обітницею Божою запевнене… але обітниця відноситься лишень до 

тих, що «шукають перш за все Царства Божого», що більше дбають о справу Христову, як о себе і 

своє власне добро… Де лиш в Церкві Христовій знайдеся чоловік, що, забуваючи на своє добро, буде 

для Христа і для людей працювати, там вже самі християни будуть о нім пам’ятати… Противно, де 

лиш знайдеся священик захланний, що, не дбаючи о царство Боже, свого лиш добра буде шукати, 

відвернеся від нього Провидіннє Боже, відвернеся і нарід християнський» (Митр. Андрей 

Шептицький «О достоїнстві і обов’язках священства», 1901 р.).  

 

«Духовний отець парафіян» 

 

Будучи слугою Божим за прикладом Христа-Спасителя, священик покликаний ставати для 

своїх парафіян духовним батьком. У цьому закликові  сприймати своє служіння як духовне 

батьківство у Святому Дусі  чуємо відгомін навчання св. апостола Павла, який нагадував вірним 

християнської громади в Коринті: «Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків не багато; 

бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі» (1 Кор. 4, 15).  

Духовний батько є кимось більшим від простого управителя парафіяльної спільноти чи навіть 

учителя-викладача християнських правд віри і норм поведінки. Батько дає своїм дітям життя, 

народжує їх до життя в Господі, плекає це життя в щоденному служінні, захищає його від хижих 

вовків, будучи готовим до самозречення і самопожертви. Слушно зауважив нещодавно один із ваших 

співбратів, цьогорічний лауреат Відзнаки блаженного Омеляна Ковча, який дуже добре збагнув 

сутність священичого служіння на прикладі пароха Майданека: «Пастир має бути там, де його паства. 

Є час збирати овець, а є час відганяти вовків від них. Омеляна Ковча цікавив свій народ, але ще 

більше – безсмертні душі».  

Вкотре покликаючись на всім знайомий і близький образ батька в родині, –який, бажаючи, 

щоб родина його «любила, шанувала, слухала та поважала», намагається сам бути «поважний, 

чесний, прикладний і запопадливий для своєї родини», дбаючи як про її фізичні, так і духовні 

потреби, а «над усе мусить родину любити і їй дійсно посвятитися», – автор книжечки змальовує 

образ священика – духовного отця парафіяльної родини, що шанобливо ставиться до всіх парафіян, 

турбується про їх дочасне і духовне благо, сам стає для них «прикладом моральности, доброти, діл 

милосердя та інших чеснот».  

Маючи в особі свого душпастиря взірець саме такої поведінки, парафіяни, за словами 

Омеляна Ковча, «привикнуть дивитися на нас не як на майстрів, урядовців, або поміщиків-

експльоататорів, а як на своїх найліпших і щиролюблячих батьків, що раді би їм і крови зі серця 

виточити».  

 

«Розуміти душу народу» 

 

Ключем до серця парафіян, а відтак до духовного батьківства щодо них є, на думку 

блаженного Омеляна, «докладне розуміння душі народу» з боку священика. Щоб набути цю цінну і 
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незамінну для душпастиря прикмету, він мусить передусім «часто приставати з цим народом», 

іншими словами, постійно перебувати посеред своїх вірних.  

У цьому, на перший погляд очевидному і самозрозумілому твердженні, прихована глибока 

богословська істина, яка має для нас, дорогі отці, конкретні і практичні наслідки. Відвічне Боже 

Слово, приходячи на світ задля спасіння роду людського, «стало тілом і оселилося між нами» (Ів. 1, 

14), а тому було здатне співчувати нам і розуміти нас, бо зазнало всього, подібно як ми, крім гріха 

(пор. Євр. 4, 15). Тому Господь Ісус має всі підстави називати себе добрим пастирем, який знає своїх 

овець, а вони знають Його, тому і слідують за Ним, а Він готовий покласти своє життя за їх спасіння 

(пор. Ів. 10, 115).  

Вдаючись до влучного порівняння зі щоденним життям, наш праведник зауважує: «Смішно 

припустити, щоби доглянув череди й захистив її перед вовками такий пастух, який цілий день 

поправляє колибу та латає постоли, а отару пустив на божу волю».  

Дорогі співбрати! Якщо прагнемо бути духовними отцями для своїх парафіян, якщо справді 

хочемо розуміти душу нашого народу, мусимо повернутися до парафії, оселитися серед своїх 

духовних дітей, щоб вони мали постійний доступ до нас, знаходячи своєчасну спасенну Божу 

благодать, а також нашу людську вітцівську допомогу, розраду чи пораду. Проживання в парафії є 

вимогою, яку не просто накладає на нас буква закону, церковне право: це постулат нашого духовного 

батьківства, без якого це батьківство було б позбавлене своєї суті і найглибшого духовного, Божого 

значення.  

 

 

 

 

 

«Вийти із захристії» 

 

Хоч священик є духовним батьком своїх вірних, його служіння не обмежується сакральним 

простором храму чи парафіяльного будинку. Що більше, він неминуче зраджував би свою, отриману 

від Бога, місію, якщо б полишав паству поза храмом сам на сам із різноманітними викликами та 

спокусами, на які вона натрапляє в щоденному житті.  

Щодо цього автор-святець не втомлюється закликати своїх співбратів: «Коли священик хоче 

задержати своє стадо при вірі, церкві й обряді, то він мусить «вийти з захристії» і мусить брати живу 

участь в громадянському житті своєї парохії». Сам народ, на думку о. Ковча, потребує цього і 

сподівається на це, бо «традиційно бачить в особі свойого пароха й свойого провідника в народній 

роботі. Він уважає, і не без цілковитої слушности, що невиконування цієї роботи є подекуди 

занедбанням одного з найголовніших обов’язків священика». Пасивність священика в громадському 

житті подвійно небезпечна, бо, з одного боку, відштовхує від «обряду, а то й від самої віри» найбільш 

активних членів парафіяльної спільноти, а з іншого – народ, залишений у цій ділянці сам на себе, 

«скоріше чи пізніше знайде собі іншого провідника, а цей в 90 відсотків буде вовком в овечій шкурі й 

при помочі найгарніших кличів заманить якраз ці найкращі одиниці у ворожий табір».  

Цей пророчий заклик блаженного Омеляна сьогодні відгомоном лунає з уст найвищого 

Архиєрея Католицької Церкви  Святішого Отця Франциска, який нагадує, що «пастир мусить мати 

запах своїх овець», і закликає Церкву до «пасторального навернення», до «виходу поза себе» 

назустріч знедоленим, убогим і стражденним людям наших часів.  

Важливо додати, що ця діяльність «поза захристією» повинна бути органічним продовженням 

та інтегральною частиною душпастирської місії священика, яку він виконує в дусі Христової любові, 
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керуючись навчанням Церкви в цій царині. «Священик не сміє забувати,  каже священномученик 

Омелян,  що він є Божим слугою, духовним батьком усіх парафіян», а це його батьківство повинно 

досягати навіть тих, кого інші люди вважають опонентами чи навіть ворогами: «… як кожна праця, 

не тільки священика, але й всякого віруючого християнина мусить основуватися на любові, так і його 

народна праця не сміє бути позбавлена цієї основи, так щодо приятелів, як і щодо ворогів».  

Цей «вихід поза захристію» на практиці означав для самого блаженного послідовне і 

невтомне долання конфесійних, релігійних і етнічних меж і кордонів з метою порятунку людини, 

утисненої у своїх правах і свободах, приниженої у своїй гідності, позбавленої захисту, безпеки і 

любові дитини Божої. Упродовж усього священичого служіння отця Омеляна Ковча цей «вихід поза 

захристію» відчули на собі люди різних станів, релігій і національностей: галицькі мігранти в Боснії і 

воїни УГА, убогі парафіяни Перемишлян і Коросно поблизу Львова та вдови польських поліцаїв, 

члени єврейської громади і просто випадкові люди, котрих Господь ставив на дорозі його 

подвижницького шляху.  

 

«Тут я бачу Бога» 

 

Останнім етапом цього виходу поза себе став для отця 

Омеляна мученицький шлях в концтаборі Майданек. Він і тут, у 

нелюдських, пекельних умовах, залишився вірним своєму 

священичому покликанню, тож назавжди увійшов в історію 

Церкви як парох Майданека. З-поза колючого дроту концтабору 

Майданек до нас дійшов його лист рідним, який у своїй 

драматичній величі став духовним заповітом нашого святого і 

над яким варто просто похилитися і помолитися, благаючи в 

Господа для себе бодай крихти тієї сили Духа, що оживляла 

немічне і виснажене тіло цього смиренного і самовідданого 

пастиря нашої Церкви.  

У цьому листі він вчить нас бачити Бога в усіх обставинах життя, 

навіть найбільш драматичних і трагічних; вчить залишатися зі 

своєю паствою аж до кінця, незважаючи на особисті невигоди, 

загрози і утиски; вчить, врешті, найвищої форми християнської 

любові, яка виявляється в молитві за ворогів. Це був останній акт 

земного шляху блаженного, в якому він найбільше уподібнюється до Божого слуги  Христа-

Спасителя, що пройшов власним хресним шляхом аж до кінця, завіривши свою душу в руки Отця 

Небесного і благаючи в Нього змилування для своїх розпинателів.  

Омелян Ковч пише до свої рідних ось такі рядки: «Я розумію, що ви стараєтеся про моє 

визволення. Але я прошу вас не робити нічого. Вчора вони убили тут 50 чоловік. Якщо я не буду тут, 

то хто допоможе їм перейти ці страждання? Вони би пішли (у вічність) з усіма своїми гріхами і у 

глибокій зневірі, що допроваджує до пекла. Тепер вони йдуть на смерть з піднятими догори 

головами, залишають свої гріхи позаду себе. Вони переходять міст вічності. З почуттям щастя у 

їхніх серцях, і я бачив мир та ясність, що розгорталася перед ними… Я дякую Богові за Його до мене 

доброту. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати… З усіх присутніх тут я є одиноким 

священиком. Не можу навіть уявити собі, що було б тут без мене. Тут я бачу Бога, Бога, який 

однаковий для всіх нас, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами… Коли я 

відправляю Службу Божу, то всі вони моляться. Вони моляться різними мовами: але хіба Господь не 

розуміє всіх мов? Вони вмирають у різний спосіб, а я допомагаю їм переходити місток у вічність… 

Дякую Богові тисячу разів на день за те, що Він послав мене сюди. Я не прошу Його про нічого 

більше. Не турбуйтесь та не зневіряйтесь моєю участю. Натомість радійте зі мною. Моліться за 

тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитов… нехай 

Господь помилує їх» (Омелян Ковч, Лист з концтабору Майданек, 1944 р.). 

Нині блаженний священномученик Омелян Ковч, споглядаючи Всевишнього лицем в лице, 

скеровує із вічності свій погляд до нас, священиків ХХІ століття, бажаючи скріпити нас своїм 

братерським словом, відновити нас своїм жертовним прикладом. А ми, вшановуючи його блаженну 

пам'ять, пригадаймо собі слова-побажання святого Івана Павла ІІ, що їх він виголосив під час 

беатифікаційної Літургії у Львові 27 червня 2001 року: «Нехай їхнє свідчення не залишиться для вас 

тільки причиною для вихваляння, нехай, радше, стане запрошенням до того, щоб їх наслідувати… 

Нехай заступаються за вас святі й блаженні, які отримали вінець справедливості на українській землі, 
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та блаженні, пам’ять яких сьогодні особливо вшановуємо. Нехай же їхній приклад та опіка 

допоможуть вам іти за Христом і вірно служити Церкві, яка є Його Містичним тілом».  

Вдивляючись у світлу постать цього святого священика, вітаю вас, дорогі владики, отці, 

диякони та семінаристи з цим великим днем Христового священства. Молюся сьогодні, щоб кожен із 

нас був подібним у звершенні свого покликання до цього праведника; щоб наш Спаситель, який 

сьогодні стає перед нами на коліна та умиває нам ноги, через наші руки звершував діло спасіння 

людського роду на тілі нашого народу через нашу святу Церкву, торкаючи його рани та лікуючи його 

болі. А Боже благословення, яке вам усім від душі уділяю, нехай скріпить нас усіх благодаттю 

Святого Духа на цьому боговгодному шляху! 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай 

буде з усіма вами! 

† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого преподобного Іларіона Нового,  

10 квітня 2019 року Божого 

 

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і преосвященним владикам, 

всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, 

преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам 

Української Греко-Католицької Церкви 

Христос воскрес! 
Від раннього ранку чуваймо 

і, замість мира, пісню принесім Владиці, 

і Христа побачимо – правди Сонце, 

що всім життя освітлює. 

Пісня 5 Канону Воскресної утрені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі в Христі! 

Сьогодні  небо і земля, ангели і люди проголошують на весь всесвіт найповніший вияв істини: 

Христос воскрес! Силу цього привітання відчуває кожен із нас, від наймолодшого до найстаршого, 

відповідаючи: воістину, насправді, дійсно Христос воскрес! Усіма мовами ми цю істину урочисто 

сповіщаємо словами пасхального Євангелія: «…і ми славу його бачили,  славу Єдинородного від 

Отця, благодаттю та істиною сповненого» (Ів. 1, 14). Усі ми піднесені невимовною радістю і 

оживлені Воскресінням Христовим – Він бо воскресає і живе для того, щоб жили і воскресали в 

Ньому та разом із Ним і ми. 

 

Від раннього ранку чуваймо і, замість мира, пісню принесім Владиці… 

 

Сяйво воскресіння Сонця правди першими побачили жінки-мироносиці серед темряви ночі 

розчарування, зневіри і страху. Зі сльозами на очах несуть миро для померлого і журяться, хто їм 
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відкотить великий камінь від входу до гробу. Кожен із нас, 

переживши смерть і похорон близької особи, може зрозуміти, з 

яким болем у серці жінки-мироносиці йдуть провести в останню 

путь свого Вчителя. Проте натрапляють на іншу, неочікувану 

істину. Ангел у білому одязі їм сповіщає: «Не жахайтеся! Ви 

шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. 

Ось місце, де його були поклали» (Мр. 16, 6). 

Наша Пасхальна утреня закликає нас «чувати», тобто 

прокинутися зі сну і відкритися на несподіване Боже. Чувати тут 

означає бути чутливими до того, що є правдивим, справжнім та 

істинним: чувати, щоб пізнати Істину; чувати, щоб не дати себе 

одурити тому, що фальшиве та оманливе; чувати, щоб зустріти 

Воскреслого. Його сяйво виявляє нам правду про себе, про те, чого 

варті наші зусилля, праця і страждання, чого варте наше діло як 

Церкви, громади і всього народу. Правда, що Христос воскрес, є 

такою ж дійсною і певною, як і те, що сонце зійде і ніч поступиться 

місцем дневі. Воскресіння Христа, як Сонця правди, нам «життя освітлює»  показує нам не лише 

справжній зміст пошуку мироносиць, а й сенс життя, страждань і навіть смерті кожної людини: ми 

сотворені для воскресіння в Христі і наше земне життя є чуванням-очікуванням цього воскресіння. 

Хай слова псалмоспівця стануть нашою піснею у світлі Воскресіння: «Співайте Господеві нову 

пісню, співайте Господеві, уся земле! Співайте Господеві, благословіть його ім'я; звіщайте день у 

день його спасіння» (Пс. 96, 1-2). 

 

… І Христа побачимо – правди Сонце… 

  

Ми живемо у світі культури фейків і неправди, фальшивих продуктів і облудних ідеологій. 

Настала епоха постправди, коли дійсність наче твориться для чиїхось приватних інтересів, «на 

замовлення», незалежно від того, що насправді відбувається з цілими народами, культурами та 

поодинокими особами.  

Правда для сучасної людини перестає бути цінністю. Тому кожен християнин, який вірить, 

що Христос воістину воскрес, повинен спитати себе самого: чи істина для мене важлива? Чи, 

можливо, я деколи нехтую правдою, бо мені комфортніше жити без неї, не турбуватися її пошуком? 

Чи я вмію сказати собі правду про власне життя і свої недоліки, а не приписую їх іншим і скидаю на 

інших свої гріхи?  

Нинішнє середовище життя серед «підробок та обману» є ніччю для людства і, фактично, 

вмиранням і погребінням людського духу. Бо без правди людина гине, як квітка без сонця. Пророк 

Ісая напоумляє про таке лихо, кажучи: «Горе тим, що зло добром звуть а добро - злом; що з пітьми 

роблять світло, а зо світла - пітьму; що гірке роблять солодким, а солодке гірким! Горе тим, хто у 

своїх очах мудрі та перед собою самими розумні!» (Іс. 5, 20-21). 

Святкувати Пасху, Воскресіння Господнє, серед такої ночі означає бути служителем Істини, 

світочем Сонця правди – Христа, що освітлює нам життя. Приклад жінок-мироносиць є закликом до 

всіх нас шукати воскреслого Спасителя. Миро, яке вони несуть, щоб помазати тіло покладеного до 

гробу Ісуса, – це символ нашого особистого обов’язку шукати правду і йти до неї, їй служити і про 

неї свідчити перед могутніми світу цього, навіть ризикуючи власним життям. Свідчити істину – це 

пасхальне покликання кожного християнина.  

Правда має власну силу, яка перемагає брехню так само звитяжно, як Христос подолав 

смерть, як світло усуває темряву, а сонце виганяє рештки ночі. Коли матимемо відвагу жити в правді, 

то станемо свідками сили Воскресіння Христового, побачимо, що її треба не так боронити, як, радше, 

показувати власним життям, за прикладом мироносиць, які запевняли апостолів про воскресіння 

Ісуса, навіть коли ті не йняли віри. 

 

… Що всім життя освітлює 

 

Ми, як народ, часто відчуваємо на собі вбивчу силу неправди. У нас крали і далі крадуть 

правду про наше минуле. Нам накидали і далі накидають фальшиві ідеології, щоб зруйнувати наше 

сьогодення. Нас обманювали і далі обдурюють у час передвиборчих перегонів, щоб украсти наше 

майбутнє. Війна, яку веде наш народ, насправді є війною з нічим іншим, як із неправдою, брехнею та 
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всім, до чого вона призводить у житті людини і суспільства, у міждержавних відносинах і в самому 

існуванні світової спільноти.  

Ось чому таким важливим для нас є благовіст у день Пасхи: Христос воістину воскрес! Наука 

нашого Господа і Вчителя є для нас світилом і дороговказом. Адже боротьба з неправдою 

починається в глибині людського серця. Верховний апостол Петро закликав: «Очистивши послухом 

правди душі ваші для братньої нелицемірної любови, любіть гаряче один одного щирим серцем, 

відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного: словом Божим живим і вічним» (1 Пт. 1, 22-

23).  

Живімо, отже, у світлі Воскреслого, перед яким жодна темрява і неправда не можуть 

встоятися. Вірмо в Христову істину і служімо правді в усіх сферах людського життя  і Україна, її 

народ будуть непереможні. Усяке діло, що збудоване на брехні, завалиться, як це колись сталося з 

комуністичною імперією зла. Будуймо нашу державу на істині та правді, хоч би якою гіркою і 

важкою вона нам видавалася. Воскреслий Христос має силу освітити наше життя та воскресити нас 

до нового майбуття.  

Саме сьогодні у світлі справжньої Істини-Христа нам треба пізнавати своє минуле і з довірою 

до воскреслого Спасителя впорядковувати своє теперішнє. Саме тепер силою Його перемоги над 

брехнею будуймо своє майбутнє – не примарне, темне чи сумне, а просвітлене і радісне, у повноті 

життя, яке маємо в Господі. 

Дорогі в Христі браття і сестри! У цей світлий, радісний день прагну привітати всіх вас із 

Пасхою Господньою. Нехай світло Христа – Сонця правди – просвічує кожного з вас до 

відповідального служіння істині та дає вам відвагу і витривалість перед темною брехнею лукавого. 

Усім, в Україні й на поселеннях сущим, засилаю свої щирі молитви і сердечні вітання. Нашим воїнам, 

що на передовій, та їхнім сім’ям, вимушено переселеним особам і мешканцям окупованих територій, 

полоненим і в’язням сумління, молодим і старшим, здоровим і немічним – кожному з вас бажаю 

радості життя, поставленій на правді про Божу безмежну любов до нас. Обіймаю вас батьківською 

любов’ю і щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої 

пасхальної радості!  

Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого 

Духа нехай будуть з усіма вами! 

Христос воскрес! Воістину воскрес! 

† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Собору архангела Гавриїла, 

8 квітня 2019 року Божого 

 

 

FESTA DA RESSURREIÇÃO 

É ALEGRIA DA CONVERSÃO   

 

 A dinâmica interior da fé cristã, muitas vezes vivida no 

mais absoluto anonimato e silêncio de uma pessoa, passa por 

moções espirituais difíceis e turbulentas, constituindo momentos ou 

tempos maiores de grande tribulação, provação e desolação, algo 

semelhante à depressão. Os mestres espirituais e confessores que o 

digam. É o que eles chamaram de “combate espiritual”. E a vivência 

de tal combate, quando finalizada com êxito, sempre pela força da 

graça divina, mas também pelo esforço pessoal e auxílio de outros, 

é motivo de grande alegria espiritual e consolação. Podemos dizer 

que a ressurreição é o auge do combate espiritual cristão. O conceito 

de páscoa significa, exatamente, passagem – passagem da morte 

para a vida, do Calvário para a glória, das trevas para a luz, da 

condenação para a salvação, do vício para a virtude, da imperfeição 

moral (pecado) para a perfeição, da desgraça para a graça, da 

depressão para a vitalidade, da desolação para a consolação. A espiritualidade e a moral cristã também 

entendem o “combate espiritual” como um processo de conversão, mudança de vida, o deixar o “homem 
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velho” do pecado para abraçar o “homem 

novo” da grande graça da salvação e 

libertação (São Paulo), tendo como modelo 

o próprio Jesus Cristo.  

No calendário litúrgico, a grande 

Quaresma é um tempo criado pela Igreja 

para mergulhar mais intensa e profunda-

mente num esforço programado de conver-

são. É o tempo litúrgico de conversão, que a 

Igreja marca para nos preparar para a 

grande festa da Páscoa, a Festa da Ressur-

reição. É tempo para nos arrepender de 

nossos pecados e de mudar algo de nós para 

sermos melhores e poder viver mais 

próximos de Cristo e conforme seus ensina-

mentos e preceitos. A Igreja nos convida a 

viver a Quaresma como um caminho a Jesus Cristo, escutando a Palavra de Deus, assimilando o Evangelho, 

orando, jejuando e fazendo boas obras. Cristo nos convida a mudar de vida, mas de forma bem concreta, 

pedindo para que retiremos de nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os zelos que se opõem a nosso 

amor a Deus e aos irmãos. Na Quaresma, aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz de Jesus. Com isto 

aprendemos também a tomar a nossa cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição.  

A Quaresma dura quarenta dias. Por que quarenta Dias de Quaresma? Esse número é importante, 

porque tem uma significação bíblica – a preparação para o encontro com Deus: os quarenta dias do Dilúvio, 

os quarenta dias de Moisés no Monte Sinai, os quarenta anos de Israel no deserto, os quarenta dias do 

caminho de Elias até o Horeb/Sinai, e, sobretudo, os quarenta dias do Senhor Jesus no deserto, preparando 

sua vida pública, sua missão salvadora e libertadora. É digno de nota que o mesmo Jesus, que entrou na 

penitência dos quarenta dias, aparece transfigurado com dois outros grandes penitentes: Moisés e Elias! 

Por isso mesmo, o cuidado da Igreja de reservar exatos quarenta dias para a penitência e conversão 

quaresmal. É tão antigo que tem suas raízes na própria prática da Igreja apostólica. Na Igreja antiga, era o 

tempo no qual os catecúmenos, adultos que se preparavam para o Batismo, recebiam os últimos retoques em 

sua formação para a vida cristã e eclesial. Assim, surgiu a Quaresma: tempo no qual os não batizados 

completavam seu catecumenato pela oração, penitência e ritos próprios, chamados escrutínios; e os cristãos, 

já batizados, pela purificação e a oração, buscavam renovar sua conversão batismal para celebrarem na 

alegria espiritual a Santa Vigília de Páscoa, na madrugada do Domingo da Ressurreição, renovando suas 

promessas batismais. Num sentido mais organizado e institucional, a prática da Quaresma data desde o 

século IV, quando foi constituída como tempo de penitência e de renovação para toda a Igreja, com a prática 

do jejum e da abstinência. Conservada com bastante vigor nas Igrejas do Oriente cristão, a prática penitencial 

da Quaresma tem sido cada vez mais abrandada no Ocidente. Porém, é vista como um tempo eclesial 

especial. 

Qual o sentido da Quaresma? No final da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2019, 

lemos: “Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho, para levar a esperança de Cristo também 

à criação, que ‘será libertada da escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade na glória dos filhos de 

Deus’ (Rm 8,21). Não deixemos que passe em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos ajude a 

realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e 

voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos próximos dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando 

com eles os nossos bens espirituais e materiais. Assim, acolhendo na nossa vida concreta a vitória de Cristo 

sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a criação a sua força transformadora”.   

A Quaresma é um caminho que se faz pela conversão a fim de se chegar a uma destinação que não é 

um lugar ou localidade, mas um estado da alma – a alegria da ressurreição. A finalidade da penitência e do 

combate quaresmais é conformar-se ao Cristo glorioso e ressuscitado! A Quaresma tem, portanto, uma 

finalidade pascal: “Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que 

Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele” (Rm 

6,8-9). “Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos... Fiel é esta palavra: Se com Ele 

morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com ele reinaremos!” (2Tm 2,8,11-12). 

 

Feliz Páscoa a todos! Kristos Voskres! 

Dom Volodemer Koubetch 
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№ 2019-121 

CARTA PASTORAL 

Palavra de Deus e Catequese 

 

Aos Reverendíssimos Párocos e Vigários Paroquiais, 

Religiosos, Religiosas e Membros do Instituto Secular SCJ, 

Coordenadores dos Movimentos e Pastorais, todos os 

Agentes de Pastoral, 

Leigos e Leigas, Irmãos e Irmãs em Cristo! 

 

Христос Воскрес – Воістину Воскрес! 

 

O Projeto Paróquia Viva propôs para este ano de 

2019 o tema “Palavra de Deus e Catequese”. Obedecendo às determinações sinodais e considerando os 

estudos já realizados em nível de Arcebispado Maior, cabe agora a nós, como Metropolia, traçar um plano a 

fim de colocar na prática esse tema tão fundamental para a vida da Igreja. Trata-se da principal fonte da 

nossa fé e da principal missão pastoral: Bíblia e Pastoral Catequética!  

As determinações e sugestões contidas nesta Carta Pastoral partem de duas fontes principais: os 

documentos da hierarquia, principalmente os da nossa Metropolia, e os trabalhos em grupos realizados 

durante a Assembleia do Clero no dia 26 de março, em Curitiba. Assim, a presente carta está organizada em 

quatro blocos: 1 – Documentos da Igreja; 2 – Palavra de Deus na comunicação e pregação; 3 – Palavra de 

Deus e Catequese nos movimentos eclesiais; 4 – Palavra de Deus nas pastorais.   

1. DOCUMENTOS DA IGREJA 
 São considerados quatro tipos de documentos: 1 – Magistério, 2 – Projeto Paróquia Viva, 3 – Visita 

Canônica, 4 – Diretório Metropolitano.  

1.1. Magistério 
- Um bom pároco, catequista, coordenador de alguma pastoral ou movimento, todo agente de 

pastoral, com muita atenção e carinho, sempre procurará conhecer e aplicar os documentos pontifícios, 

especialmente os do Papa, os documentos emitidos pelos Sínodos dos Bispos da nossa Igreja Católica 

Ucraniana e também os documentos da CNBB.  

1.2. Projeto Paróquia Viva 

- Sem dúvida, desde 2011 até 2020, a fonte principal dos nossos trabalhos pastorais é o Projeto 

Paróquia.  

1.3. Visita Canônica 

- Uma fonte muito concreta para nós, como Igreja local, regional, são os documentos elaborados por 

mim durante os trabalhos das Visitas Canônicas. No primeiro ciclo de visitas, visando correções e progresso 

pastoral, foram colocadas avaliações, orientações e determinações especialmente direcionadas para cada 

comunidade visitada. Esses documentos do primeiro ciclo continuam válidos e, por isso, estão sendo 

publicados nos relatórios gerais das Visitas Canônicas do segundo ciclo. Neste segundo ciclo, estou 

elaborando um único documento com o objetivo de contemplar a realidade paroquial como um todo. 

- As paróquias que demonstram crescimento pastoral são aquelas que consideram seriamente os 

documentos emitidos pelas autoridades eclesiásticas, sobretudo as mais próximas. 

1.4. Diretório Metropolitano 
- Tenho feito um esforço muito grande para montar o Diretório Metropolitano, em duas edições, 

2017 e 2018, que contém os estatutos e regimentos da Metropolia, as informações básicas sobre cada 

pastoral e cada movimento. É um material que orienta e direciona para muitas ações e, até mesmo, soluções 

de problemas. Infelizmente, o Diretório é muito pouco conhecido e usado pelos diversos responsáveis das 

pastorais das paróquias e das comunidades.  

- Por causa do acúmulo de tarefas, não foi possível atualizá-lo para este ano de 2019. 

2. PALAVRA DE DEUS E CATEQUESE NA COMUNICAÇÃO E PREGAÇÃO 
Três aspectos são fundamentais: 1 – Homilias, 2 – Uso da tecnologia e das redes sociais, 3 – 

Qualificação católica. 

2.1. Homilias 

- Não faz mal repetir: é importantíssimo o esmero na preparação das homilias. É o principal 

instrumento de comunicação de um sacerdote. Faz-se muito proveitoso reciclar os cursos de oratória.  

- Os pregadores devem usar mais a Bíblia, tê-la em mãos durante a homilia, citando livros da mesma, 

capítulos e versículos. 
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- Manter o equilíbrio para evitar o abuso de 

recursos didáticos, como histórias, contos, pará-

bolas, símbolos, metáforas, etc., que às vezes 

acabam por descaracterizar a pregação. 

- Não esquecer das crianças, adolescentes e 

jovens nas homilias, orações, reuniões de pais, etc. 
2.2. Uso da tecnologia e das redes sociais  

- Uma boa comunicação começa com uma 

boa aparelhagem de som, com um sonoplasta que 

saiba manuseá-la corretamente. Algumas experiên-

cias demonstraram que o uso de projetores 

melhorou a comunicação e a participação dos fiéis. 

- Bem administrados, WhatsApp, Face-

book e outras redes são meios poderosos de 

comunicação. Sejam criados grupos para divulga-

ção, utilizando recursos para bloqueio de mensagens impertinentes e controle da qualidade da informação. 

- Não esquecer das colônias com difícil acesso a recursos tecnológicos.  

- Sejam elaborados e divulgados pelos meios de comunicação locais (rádio, jornal, revista, boletim 

paroquial) palestras, artigos e matérias sobre o tema em pauta.  

2.3. Qualificação católica  
- Primeiramente, é preciso levar em consideração o estado imoral, materialista e relativista do mundo 

contemporâneo, amplamente manifesto nas emissoras de televisão, rádio e imprensa, bem como na internet e 

nas redes sociais. 

- Tenha-se cuidado com a qualidade do material usado e divulgado, sobretudo na internet, pelo risco 

de erros graves de moral e doutrina católica. Manter a atenção para que os fiéis não se confundam pelas 

aparências e acabem ficando confusos em sites de outras religiões. 

3. PALAVRA DE DEUS E CATEQUESE NOS MOVIMENTOS ECLESIAIS 
De forma mais intensa, nossa Metropolia trabalha somente com três movimentos eclesiais: 1 – 

Movimento Eucarístico Jovem, 2 – Movimento da Congregação Mariana, 3 – Movimento do Apostolado da 

Oração.   

3.1. Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) 

- Conhecer a dificuldade dos membros adolescentes, que passam por uma fase da vida mais 

conturbada (adolescência) e atuar auxiliando-os na sua caminhada por meio de um diálogo franco e 

acompanhamento contínuo. 

- Deve haver especial preocupação em mostrar aos adolescentes como usar e manejar a Bíblia. 

- A unificação do trabalho nas diversas paróquias com o material à disposição é uma grande 

conquista e isso deve melhorar ainda mais. 

- Buscar e partilhar experiências que deram certo, como a que foi aplicada na Arquicatedral: fazer o 

encontro do MEJ juntamente com os pais, porque a presença dos pais motiva os adolescentes; falar sobre a 

Palavra de Deus de forma prática, mudando o lugar do encontro, porque as crianças e adolescentes gostam de 

novidade. Exemplo: Os adolescentes da Arquicatedral plantaram uma árvore, ao falar do tema da Criação. 

 

3.2. Movimento da Congregação Mariana 
- Sendo um movimento mariano, sempre se deve priorizar as referências a Maria Santíssima e 

formatar uma espiritualidade mariana biblicamente fundamentada.  

- O que vem colocado aqui vale também aos grupos de jovens que não possuem uma identidade 

especificamente mariana, porque Maria, Mãe de Deus, sempre esteve em alta veneração na espiritualidade 

cristã bizantina, especialmente entre o povo ucraniano, e tal espiritualidade é motivada basicamente pela 

Bíblia e pela tradição oriental. 

- Diante de muitas dificuldades, principalmente nas cidades, como o descaso dos jovens com a Igreja 

e o extremismo da volta a um passado que releva as exterioridades (vestuário recatado, celebrações 

pomposas), manter a chama da esperança, empreendendo todos os esforços possíveis e usando a criatividade 

para cativar os jovens.  

- Dialogar com os jovens para conhecer e levar em conta a sua realidade, fazer o possível para 

atendê-los nas suas necessidades espirituais específicas.  

- Uma sugestão é reunir os jovens nas casas, a exemplo das novenas, que trazem ótimos resultados. 
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- A Bíblia seja apresentada aos 

jovens num programa de estudo mais 

apropriado e numa didática de busca de 

respostas aos anseios da humanidade, 

levando-os a uma espiritualidade cristã 

encarnada na vida acadêmica, profissional, 

social, familiar e eclesial-comunitária. 
3.2. Movimento do Apostolado  

da Oração 

- Diante do visível enfraquecimento 

deste movimento, da notável falta de 

motivação em geral e do centralismo 

marcado pelos seus dirigentes é necessário 

buscar soluções mais dinâmicas e envol-

ventes, formando e incentivando novas 

lideranças. 

- Convocar pessoas diferentes do grupo ou de fora para falar sobre o tema do mês e sobre Palavra de 

Deus. 

- Os membros do Movimento, cuja pertença lhes dá uma identidade espiritual – a vida de oração, 

poderiam enriquecer-se e enriquecer espiritualmente suas próprias famílias e comunidades praticando a 

Lectio divina – a leitura orante da Bíblia.   

- É preciso aliar a Palavra de Deus com o compromisso da prática. Muitas vezes, as atividades se 

resumem às reuniões mensais. O trabalho social-pastoral é ausente ou insuficiente. 

4. PALAVRA DE DEUS E CATEQUESE NAS PASTORAIS 
Atualmente, a Metropolia desenvolve duas pastorais: a Pastoral Catequética, há muitas décadas, e a 

Pastoral Familiar, na última década. Sendo que o foco do tema proposto é a Palavra de Deus e que é a fonte 

dos trabalhos pastorais e da espiritualidade cristã, coloca-se a Lectio divina – leitura orante da Bíblia, como 

tarefa principal que deve ser buscada por todos. 

  4.1. Pastoral Catequética 

 - Está sendo dada maior ênfase à Pastoral Catequética, porque ela é fundamental e deve atingir todos 

os segmentos das paróquias com suas comunidades, pastorais e movimentos. 

4.1.1. Administração paroquial 

 - Em muitas paróquias e comunidades, os Conselhos Administrativos Paroquiais (CAPs), cujos 

presidentes são os párocos e vigários paroquiais, estão quase que exclusivamente focados na arrecadação de 

recursos com o objetivo de construir ou manter estruturas materiais, não importando-se com o crescimento 

cultural e espiritual das catequistas e das pessoas que se dedicam a esta formação católica inicial. Devido a 

esta falta de investimento, nota-se um esvaziamento e empobrecimento espiritual, pois as pessoas, sobretudo 

as famílias, estão cada vez menos preparadas para transmitir uma formação espiritual cristã aos próprios 

filhos. 

 - É preciso superar tal mentalidade materialista e “dinheirista” e pastoralmente muito pobre e 

estreita. Toda estrutura física de uma paróquia – igreja, casa paroquial, centro de eventos, salas de catequese, 

salas de reuniões e salão de festas – deve estar antes de tudo a serviço da evangelização e da catequese que, 

por sua vez, necessita de pessoas qualificadas.   

 4.1.2. Apoio e envolvimento da comunidade paroquial  
- A Pastoral Catequética é a pastoral primordial e fundamental e, por isso, deve envolver toda as 

forças da paróquia nas atividades referentes à catequese: CAPs-pároco-vigários paroquiais, irmãs, 

catequistas, todos os demais agentes de pastoral, todas as pastorais e movimentos, enfim, os leigos 

engajados, que são os paroquianos, os fiéis, as famílias.  

- A catequese bíblica deve ser ministrada para toda a comunidade paroquial e com a colaboração de 

todos.  

4.1.3. Missão específica das catequistas 
- O primeiro catequista, o primeiro responsável pela catequese na paróquia, é o pároco, o vigário 

paroquial, que, pelo próprio ofício de pastor, deve visitar as salas de catequese, conversar com os 

catequizandos, seus pequenos paroquianos, marcar presença nas reuniões, etc. 

- As catequistas devem ser primorosamente preparadas por meio de cursos, encontros, 

acompanhamento permanente, apoio moral e financeiro dos CAPs e de toda a comunidade. 
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- A catequista deve estar preparada para atuar não somente com 

as crianças, mas sobretudo com os adultos e famílias. Hoje em dia, são 

os adultos, os pais que devem ser primeiramente o público alvo da 

evangelização e da catequese. A catequista deve ser uma líder espiritual 

em sua comunidade. 

- Esta missão específica das catequistas se cumpre depois da 

missão dos pais – primeiros catequistas. “A Família é a Igreja 

doméstica, os pais são os primeiros educadores da fé” (Carta Pastoral 

do Arcebispo Maior). 

4.1.4. Uso da Bíblia na catequese 

- A Comissão Metropolitana da Pastoral Catequética, as 

professoras das disciplinas catequéticas, se esforcem na produção de 

materiais e orientações e repassem às catequistas nas suas atividades 

oficiais – Curso de Formação de Catequistas em Mallet, encontros 

regionais e paroquiais, acompanhamento pastoral pessoal – sobre os 

diversos recursos didáticos com foco na catequese bíblica. 

- As catequistas, como mestras que seguem o Mestre Jesus, apliquem com empenho, competência e 

criatividade seus conhecimentos de pedagogia e didática catequética na transmissão da Palavra de Deus aos 

seus discípulos catequizandos. 

4.2. Pastoral Familiar 
- Com bastante atraso e muitas dificuldades, a Pastoral Familiar está sendo aos poucos implantada 

em nossa Metropolia. Nisso, pede-se o apoio e ajuda de todas as lideranças paroquiais.  

- Todos os movimentos e pastorais atuantes em nossa Metropolia devem estar intrinsicamente 

ligados à Pastoral Familiar, porque a família é a base nuclear da Igreja e da sociedade. Atualmente, a 

evangelização e a catequese estão deficitárias exatamente porque as famílias perderam sua força 

evangelizadora, catequética e educadora. Por isso, a necessidade de constituir a Pastoral da Família para agir 

no sentido de preparar os pais para uma vivência concreta do Batismo e realmente serem os testemunhos da 

vivência da fé. 

- Todos os pastoralistas que se prezam procurem superar o modelo atual da “pastoral da sacristia”, 

essencialmente sacramentalista (administrar sacramentos com pouca ou preparação nula, sem nenhum 

compromisso cristão e paroquial, catequese para a primeira comunhão...), e introduzam uma pastoral de 

estilo catecumenal, envolvendo as famílias e toda a comunidade.  

4.3. Lectio divina – leitura orante da Bíblia 
- A Lectio divina é a prática evangelizadora e catequética por excelência, na qual deve convergir toda 

a missão pastoral da Igreja, a moral, a espiritualidade e a vida cristã, organizada em paróquias, comunidades, 

grupos e famílias.  

- Certamente, a prática da Lectio divina irá melhorar a participação das celebrações da Divina 

Liturgia, a própria catequese, as demais pastorais, os movimentos, e, enfim, a vida cristã e eclesial nas 

comunidades e famílias. 

- Por isso, todos os movimentos e pastorais devem empenhar-se em propor a Lectio divina como 

meio de meditação e vivência da Palavra de Deus no dia-a-dia. 

- Compete aos pregadores de retiros, missionários, sacerdotes, catequistas, responsáveis pelos 

movimentos e pastorais, pais de famílias se inteirarem dos elementos da Lectio divina e ensinarem aos seus 

ouvintes e dirigidos. 

******* 

  É na leitura assídua, meditação e contemplação da Palavra de Deus contida na Bíblia, que o 

catequista, todo agente de pastoral e todo cristão, todo paroquiano e catequizando nutre sua fé, seu amor a 

Deus e ao próximo, se engaja eficazmente com a sua comunidade e aumenta seu zelo apostólico, como nos 

ensina o Apóstolo São Paulo: “Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para 

corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa 

obra” (2Tm 3,16). 

 

A paz do Senhor Ressuscitado esteja sempre convosco! 

 

Dado em Curitiba, no dia 24 de abril de 2019. 

Dom Volodemer Koubetch 

Arcebispo Metropolita 
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10 QUALIDADES DO LÍDER CRISTÃO 

 

 Existem os mais diversos tipos de liderança, conforme a existência das mais variadas profissões: uma 

coisa é a liderança de um político, outra de um empresário ou um professor, e ainda outra bem diferente de 

um religioso, bispo, presbítero, diácono, catequista ou algum outro agente de pastoral. Os pais devem ser os 

líderes de suas famílias e lares. No meio empresarial, hoje em dia, falando em geral, valoriza-se mais aquele 

líder com qualidades humanas e menos aquele com ótimas qualidades teóricas e técnicas, mas humanamente 

autoritário, centralizador, frio e grosseiro. O conhecimento constitui 15% do sucesso de uma pessoa e 85% é 

o que a pessoa faz com seu conhecimento, instalado e configurado numa personalidade equilibrada, atraente 

e motivadora. 

Foram publicados aproximadamente 350.000 livros sobre liderança. Mas o que é liderança? 

“Podemos resumi-la numa única palavra: influência. Liderar, portanto, tem a ver com a capacidade de você 

impactar positivamente pessoas e saber conduzir negócios, ter ascendência sobre quem se relaciona com 

você e o próprio ambiente ao redor. Logo, líder é todo aquele que atua como agente de transformação em 

sua própria vida, na família, no trabalho, na escola, na comunidade religiosa, quando utiliza mídias 

digitais, ou quando age em qualquer outra esfera da sociedade” (Romão Martins & Wellington Moreira, p. 

21-22).  

De forma muito compactada, apresenta-se nesta matéria dez qualidades fundamentais do líder, 

pensando principalmente na liderança cristã e católica, dentro do âmbito mais especificamente eclesial e 

pastoral.  

1. Espiritualidade – cultivo. O líder cristão exerce sua liderança a partir da espiritualidade cristã e 

católica, conforme os ensinamentos bíblicos, mas também aproveitando as melhores contribuições 

oferecidas pelas ciências humanas e sociais. Ele faz um trabalho contínuo de auto cultivo: lidera 

sabiamente a si mesmo, está no comando e no controle de si mesmo, calibrando seus pensamentos e 

emoções; antes de lidar com outras pessoas, ele sabe lidar consigo mesmo. A estabilidade emocional, 

divulgada como “inteligência emocional”, é uma das maiores qualidades de um bom líder. Segundo 

Daniel Goleman, a inteligência emocional compreende cinco elementos principais: autoconhe-

cimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. O bom líder é sempre humilde e 

nunca se considera totalmente perfeito. Ele busca permanentemente o autoconhecimento para treinar 

seu auto aperfeiçoamento, que se manifesta no exercício de suas virtudes e dos seus valores 

introjetados, gerando um propósito para sua própria vida, o que, certamente, influenciará muito 

positivamente seus liderados. Holisticamente falando, o líder contemporâneo cultiva a inteligência 

integral, que contempla o corpo, a mente, o coração e o espírito; segundo Howard Gardner, são as 

“inteligências múltiplas”, e segundo Augusto Cury – a “inteligência multifocal”. A metáfora e 

símbolo bíblico do líder cristão é o pastor, a exemplo de Jesus Cristo; assim, o líder deve cultivar-se 

humana e evangelicamente para ser um bom pastor (Jo 10). 

2. Visão – percepção. “Líder é aquele que vê mais que os outros, além dos outros e antes que os 

outros” (Leroy Eims). Um líder é líder por ter qualidades superiores no trato com as pessoas. 

Conhecer profundamente a realidade na qual trabalha e as pessoas com quem trabalha é fundamental 
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para uma liderança bem-sucedida. De forma objetiva e profunda, o líder cristão vê e sente 

holisticamente a realidade. Institucionalmente, ele vê o bem total da Igreja, com suas instituições, 

paróquias e comunidades. Pessoalmente, ele é empático, coloca-se no lugar de seus liderados e 

“sente” o que eles sentem: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas 

me conhecem” (Jo 10,14).  

3. Proatividade – previsão. “Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se 

senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar?” (Lc 14,28). O contrário de 

proativo é reativo: o líder reativo é negativista e pessimista, porque ele não assume a 

responsabilidade, vive reclamando de tudo e de todos, coloca a culpa nos outros, na equipe, nos 

superiores, na comunidade, na paróquia e na sociedade pelos diversos fracassos que acontecem na 

vida dele e sua instituição. Ele se debate com os problemas, resolvendo-os quando já se instalaram. 

Ao contrário, o líder proativo marca a vida das pessoas, grupos e instituições eclesiais nas quais 

trabalha pelo carisma com que conduz suas equipes aos melhores resultados. Ele se antecipa aos 

problemas, evitando-os por meio da previsão e ações preventivas. E quando surgem os problemas, 

sem procrastinação, estes são rapidamente resolvidos. O líder proativo jamais culpa os outros pelos 

seus erros e fraquezas.  

4. Delegação – confiança. Jesus delegou: “O Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a 

dois à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir” (Lc 10,1). O bom líder leva as 

pessoas a assumirem e exercitarem a responsabilidade. Confiando primeiramente em Deus e na sua 

graça, ele confia nas pessoas: homens e mulheres em geral desejam fazer um bom trabalho; se lhes 

for dado o ambiente adequado, eles o farão (Bill Hewlett – 

Fundador da Hewlett Packard). Demonstra interesse pelo 

liderado.  

5. Sinergia – convivência. O Mestre esteve nas Bodas de Caná (Jo 

2,1-11); hospedou-se e tomou refeição na casa de Zaqueu (Lc 

19,5); instituiu a Eucaristia em torno de uma mesa (Lc 22,14-

21). O verdadeiro líder cria sinergias: ele trabalha para e com os 

outros, aproveitando suas melhores qualificações, sabendo gerir 

talentos. Enfatiza o esforço de suas equipes, valoriza a opinião 

dos outros para resolver problemas e se dá bem com todos, 

mesmo com aqueles que não lhe são simpáticos ou dóceis. 

Busca consenso. Faz um trabalho em conjunto, unindo as forças, 

montando equipes motivadas e sinérgicas. Fundamentado e 

motivado pelo Reino de Deus, busca a convergência dos 

pensamentos e ações nos altos ideais da união, justiça, 

fraternidade e bem-comum, o que se materializa visivelmente na 

Igreja de Cristo. Considera-se um líder com muitos outros 

líderes. 

6. Formação – capacitação. “A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades 

extraordinárias em pessoas comuns” (Abraham Lincoln). Foi o que fez Jesus Cristo: dos simples 

pescadores, que eram limitados, ignorantes, medrosos, grosseiros e afobados, fê-los apóstolos, 

discípulos, missionários e exímios mestres da fé. O líder desenvolve competências. A formação 

humana, cristã e pastoral de seus colaboradores atuais e futuros é uma constante no projeto geral de 

um grande líder no âmbito eclesial. “A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, 

ao Senhor da colheita que envie operários para sua colheita”, disse Jesus (Lc 10,2). O grupo 

dirigido por um líder cristão é sempre uma escola de discipulado e seguimento de Cristo.  

7. Comunicação – animação. A dinâmica vivacidade de um bom líder acontece principalmente pela 

sua capacidade de comunicação, uma competência essencial para o êxito em qualquer instituição ou 

empreendimento, valendo também aos nossos movimentos eclesiais e pastorais. Uma comunicação 

ineficaz gera muitos fracassos e grosserias: “A grande maioria das distorções nos relacionamentos, 

os negócios malfeitos, os prejuízos, os grandes desentendimentos, os dramas, as separações, as 

dores que duram anos, a violência e mesmo as guerras são frutos de uma má comunicação. São 

resultados do que não se disse, do que se disse pela metade, do que se disse sem clareza, do que se 

disse sem tato, sem jeito; do que foi mal-entendido, mal-interpretado” (Jamil Albuquerque, p. 105-

106). O líder comunica seus objetivos e metas com clareza e se esforça em criar um ambiente 

comunicativo e de partilha interpessoal. Boa comunicação significa também bom diálogo, boa 

conversa, e muita animação, motivação. O líder comunica dialogando e compreendendo, animando e 
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motivando, sempre em base aos valores defendidos e buscados. Assim, mesmo com limites, seus 

dirigidos avançarão sempre, sem desanimar: “Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. 

Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito” (Martin Luther King Jr.). 

Para o líder cristão, o Reino é a prioridade, pelo qual ele e seus liderados estão sempre motivados: 

“Buscai, em primeiro lugar, seu Reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas” 

(Mt 6,33).  

8. Serviço – sacrifício. “O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida 

como resgate por muitos” (Mt 20,28). O líder cristão imita o Mestre dos mestres, o Líder dos líderes 

– Jesus Cristo. Procura antes compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado (São 

Francisco de Assis). Tem muito amor pelo que faz, não esperando por elogios ou recompensas. 

Possui espírito de sacrifício, doando-se generosamente e até sofrendo por uma causa nobre. Três 

atitudes lhe são caras: comprometimento, assiduidade e perseverança. O líder cristão não desanima 

jamais, mas como “bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas” (Jo 10,11). 

9. Organização – transformação. O líder sabe onde quer chegar, por isso seus objetivos são muito 

claros, bem definidos e devidamente estruturados e trabalhados. “Todo aquele que ouve essas 

minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa 

sobre a rocha” (Mt 7,24). Buscando metas e resultados, que transformarão a realidade em que atua, 

o líder mantém sua própria cabeça bem organizada para trabalhar com a máxima objetividade, que 

engloba um grande leque de elementos: solidez, objetividade, principialidade, normatividade, 

canonicidade, planejamento, método, lógica, coerência, gradualidade, criatividade, inovação, 

flexibilidade, criticidade, assertividade, priorização, avaliação, revisão, holística, eclesialidade, 

comunitariedade, estratégias, logística, recursos financeiros e humanos. Por isso, ele reflete, estuda, 

elabora, discute, propõe, testa, revisa, corrige e atualiza 

os projetos em pauta, tanto no nível de conjunto como 

nos níveis específicos. Ele conhece bem as neces-

sidades e os problemas, mas coloca o foco nas soluções 

e estabelece prioridades. É um agente de transfor-

mação, porque, além da organização maximi-zada, ele 

também acompanha, participa, interage, estimula, 

educa. O líder cristão pensa não somente na melhoria 

em seu campo específico de trabalho pastoral, mas olha 

também o bem-comum da sociedade, contribuindo para 

um mundo melhor. Em resumo, o líder sabe aplicar o 

método ver-julgar-agir. 

10.  Integridade – testemunho. Nada mais 

devastador do que um escândalo de qualquer ordem 

constatada num líder cristão-católico. A integridade moral e a coerência de vida são marcas que 

devem selar profundamente a personalidade de um bom líder: “Seja o vosso ‘sim’, sim, e o vosso 

‘não’, não. O que passa disso vem do Maligno” (Mt 5,37). O líder cristão nunca pratica a desforra, a 

vingança, a perseguição, mas é paciencioso, amigo, leal e justo com seus liderados. O verdadeiro 

líder vai além e faz muito mais do que as pessoas esperam dele. 
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VISITA CANÔNICA EM 

ABRANCHES 

 

 A Visita Canônica na comuni-

dade de Abranches estava programada 

ainda para a segunda metade do ano 

passado, mas, por compromissos 

extras, o Arcebispo Metropolita Dom 

Volodemer Koubetch não pôde realizá-

la. Foi, então, realizada este ano nos 

dias 16 e 17 de março.  

 

 Dia 16 de março – sábado 

 

A visita teve início no dia 16, sábado, às 15 horas, quando o Visitador vistoriou a igreja e suas 

dependências. Apresentando um bom zelo por parte da comunidade, a estrutura física foi elogiada. Em 

conversa com o Pe. Valmir Uhren, OSBM, que começou a atender a comunidade há apenas alguns meses, e 

o Sr. Mário Albino Kulitch – Presidente-executivo do Conselho Administrativo Paroquial (CAP), foi dito 

que a iluminação na igreja não é muito adequada para realização de celebrações no período noturno. Como 

sugestão, foi apresentada a ideia de trocar o lustre principal, tendo as lâmpadas direcionadas para baixo e não 

para cima, como ocorre atualmente. O Arcebispo também visitou as salas de catequese, cumprimentando as 

catequistas e os catequizandos. Ele tomou conhecimento da ampliação da cozinha e achou que a obra 

facilitará bastante os serviços para as senhoras que trabalham neste local. 

 Em seguida, houve um encontro com as lideranças da comunidade, cujos representantes foram: 

Vigário Paroquial – Pe. Valmir Uhren, OSBM; Pastoral Catequética – Ir. Maria Helena Lenartovicz, SMI, 

Vanessa Schwartz, Maycon Luis Hensel; Movimento do Apostolado da Oração – Cristiano Maidanchen, 

Lauro Krauczuk, Teodoro Krekniski, Maria Lachoski, Cristina Slominski, Célia Kulitch; membros do CAP – 

Mário Kulitch, Valdomiro Krasnhak, Leandro Krasnhak, Solange Jaras; Movimento das Capelinhas – Valdir 

Antoniacomi, Celia Antoniacomi, Joana Mesxko Antônio; Grupo de Jovens – Leandro Krasnhak, Maycon 

Luis Hensel; Seminaristas basilianos – João Paulo Vituriano e Juliano Slominski. 

A abertura da reunião iniciou-se com uma oração conduzida por Dom Volodemer e um breve 

discurso de acolhida por parte do Pe. Valmir, que destacou a importância da Visita Canônica: “É um 

momento privilegiado quando temos a oportunidade de pensar: qual a Igreja que queremos e qual a Igreja 

que não queremos? Que o Espirito Santo nos auxilie nestes dias para que possamos encontrar as respostas 

de que precisamos”. 

Dom Volodemer explicou que as visitas deveriam ocorrer a cada pelo menos cinco anos e que, por 

motivos de trabalhos e muitos compromissos, isso não foi possível. Ele explicou que, entre os principais 

objetivos da Visita Canônica, é preciso encontrar respostas para os seguintes questionamentos: O que está 

indo bem? O que não está indo bem? O que se planeja para o que falta? Dom Volodemer fez um forte apelo 

para que as comunidades foquem bastante no contexto histórico e cultural, enfatizando que é preciso ter 

muito zelo com os documentos, livros históricos e outras fontes, escrevendo a história das comunidades para 

que seja possível, em breve, elaborar a história da nossa Igreja Católica Ucraniana no Brasil. Ele discorreu 

ainda sobre a necessidade de criar um museu. Prosseguindo, o Metropolita apresentou uma síntese do 

andamento pastoral geral na Metropolia. Conforme os temas foram sendo desenvolvidos, os presentes 

puderam colocar informações da própria comunidade, dar sugestões e tirar suas dúvidas.  

Segundo o Arcebispo Dom Volodemer, a Pastoral Catequética é uma pastoral que vai bem: existe 

uma boa estruturação, os responsáveis mostram dedicação, esforço e comprometimento, mesmo que em 

muitos momentos ocorra falta de apoio da própria comunidade. O Arcebispo mencionou que o conteúdo 

desenvolvido para a formação de catequistas através do curso intensivo realizado nas cidades de Mallet e 

Prudentópolis é de alta qualidade. Porém, mesmo sendo bons esses cursos, é muito baixo o número de 

catequistas que os realizaram e estão atuando. Outra preocupação muito grande é que, não obstante sua 

qualidade, o atual modelo pastoral não dá os resultados esperados, pois não consegue fidelizar a maioria das 

crianças a continuarem na comunidade após a Primeira Eucaristia. Durante as discussões referentes à 

Pastoral Catequética, o Pe. Valmir sugeriu um trabalho especial com foco nas crianças que vão fazer 

Primeira Comunhão, mas que atinja principalmente os pais, para que haja uma continuidade de participação 

na comunidade, de forma a vivenciar a espiritualidade e a fé não apenas dos seus filhos, mas também de toda 

a família. Catequistas e demais presentes pediram para que seja ofertado o curso para catequistas também na 
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região de Curitiba, lembrando o grande 

número de comunidades existentes nesta 

região e a impossibilidade, por diversos 

fatores, de os catequistas se deslocarem até 

Mallet e Prudentópolis por um período de 

uma semana. As ideias apresentadas e 

discutidas foram: o uso de tecnologia, como 

aulas por videoconferência; melhor aprovei-

tamento de alguns espaços que poderiam ser 

utilizados para este fim, tais como o Semi-

nário São Basílio Magno, o Clube Poltava, a 

Escola Madre Anatólia. Isso ajudaria no 

sentido de aumentar o número de catequistas 

formadas. Foi citada também a possibilidade 

de participar de cursos para catequistas minis-

trados pela Igreja Católica Latina. Dom Volodemer deixou claro que a fundamentação e os dogmas são os 

mesmos; no entanto, é sempre importante saber diferenciar os ritos das Igrejas Orientais, que são mais 

místicos, contemplativos e solenes do que o rito latino, que é mais racional, explicativo. As particularidades 

dos ritos orientais devem ser ensinadas de forma bem clara na catequese. De qualquer forma, é mais 

recomendável seguir o programa formativo próprio – o da Metropolia. 

Quanto à Pastoral da Juventude, o Arcebispo afirmou que “não vai nada bem”. Existem planos de 

melhorias em nível de Metropolia e Dom Volodemer apresentou alguns projetos em andamento, mas não 

estão evoluindo da maneira esperada. O Pe. Valmir observou que a interação entre os grupos de jovens das 

diversas comunidades é algo que não ocorre mais, prejudicando um trabalho mais efetivo com a juventude. 

Nota-se a falta de eventos mais dinâmicos e atrativos para que hajam constantes confraternizações entre os 

jovens de todas as comunidades, sendo muito importante esse dinamismo para aumentar o interesse e 

participação dos membros. Atualmente, o Grupo de Jovens tem 12 membros, seis deles participando das 

reuniões mensais de forma constante.  

A Pastoral Familiar, está sendo, enfim, implantada, com a capacitação das equipes paroquiais a partir 

deste ano. Ela tem o objetivo de ajudar a catequizar e evangelizar as famílias como um todo. 

Como melhoramento litúrgico, os membros da Pastoral da Juventude enfatizaram que o material 

transliterado tem sido fundamental para que seja possível participar ativamente da liturgia, pois possibilita 

um entendimento do que e como se deve pronunciar as palavras nas celebrações. As traduções também são 

fundamentais para que se compreenda de maneira mais profunda a nossa liturgia. 

Dom Volodemer disse que o Movimento do Apostolado da Oração ainda está relativamente bem, 

mas com várias ressalvas: baixa participação de casais jovens; o fato de o Movimento ser em sua maioria 

constituído por pessoas de mais idade, sendo visto como um Movimento para pessoas mais velhas; o 

envelhecimento e falecimento dos seus membros; o mau exemplo de alguns; a desistência sem explicação. 

Tudo isso faz o Movimento ir enfraquecendo cada vez mais. Foi observada a dificuldade de receber as 

devidas informações referentes aos encontros e retiros. Uma das sugestões para tentar fortalecer o 

Movimento e ter mais integração entre as comunidades é a realização de um encontro entre os grupos do 

Movimento do Bairro Alto e de Abranches.  

Segundo o Metropolita, os problemas para o desenvolvimento dos projetos pastorais metropolitanos 

vão desde a falta de efetivo por parte do Clero, que está muito atarefado e não devidamente preparado, e 

também de lideranças mais efetivas e participativas dos leigos, também carentes de formação específica. 

Falando sobre o Movimento das Capelinhas, foi sugerida a solução de flexibilizar o itinerário pelos 

quais as capelas são distribuídas, de modo a atender melhor o rodízio entre as famílias. Foram colocadas as 

seguintes questões: estreitamento do vínculo entre as famílias; encontros e palestras envolvendo as famílias 

que recebem as capelinhas; confraternizações para que os laços entre as famílias participantes sejam ainda 

mais fortes e fortaleçam a fé; definição de regras para o bom andamento das capelinhas nas casas. 

Um assunto que chamou a atenção dos participantes foi a acolhida de novos membros e famílias. Foi 

observado que a comunidade falha nesse aspecto, pois nem sempre ocorre uma acolhida formal ou 

espontânea daqueles que visitam a igreja pela primeira vez. Nesse aspecto, o Pe. Valmir vem implantando 

um método que ele já praticava em outras comunidades; ou seja, ele relatou que sempre, ao final das 

celebrações, pergunta aos fiéis quem está participando pela primeira vez da celebração na comunidade. 

Segundo o Padre, esse trabalho ao longo do tempo é muito exitoso e apresentou ótimos resultados nas 

comunidades por ele atendidas, como, por exemplo, Antonio Olinto. Essa abordagem consiste também em 
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receber as pessoas na porta da igreja, cumpri-

mentando-as, de modo a melhorar a acolhida 

e aumentar a participação de fiéis e, por 

consequência, a frequência. Esse método não 

está sendo possível devido ao fato do tempo 

muito exíguo entre os horários de celebrações 

da comunidade do Bairro Alto e do Abran-

ches. Mas, em breve, isso será possível, pois 

haverá uma alternância de dias de celebrações 

para que uma comunidade tenha Divina Litur-

gia no sábado e outra no domingo, sendo que 

na próxima semana haverá alternância dos 

dias. Dom Volodemer reforçou que é neces-

sária atenção e foco total na acolhida aos 

novos membros, pois isso nada mais é que o 

papel que se espera de um cristão que vive e pratica com o próximo os ensinamentos de Cristo. 

No final do encontro, foi tratada a questão do Jubileu de Ouro de fundação da comunidade, que já se 

prepara para a grandiosa festa, que ocorrerá em março de 2020. Está havendo uma mobilização da 

comunidade em reunir e resgatar registros históricos, a fim de coletar um material muito especial referente a 

todo o contexto histórico da comunidade. O projeto é de que seja publicado um livro contendo a história 

escrita e ilustrada também com fotos. O Pe. Valmir mostra uma grande preocupação em relação ao primeiro 

livro ata da igreja, que não foi localizado; ou seja, são aproximadamente 14 anos de lacuna nessa rica 

história. Fatos serão coletados com os anciãos da comunidade e tudo aquilo que for possível agregar. Pe. 

Valmir reuniu registros muito importantes com algumas famílias e também com o Pe. Domingos Starepravo, 

OSBM, um dos pioneiros na fundação da comunidade. Será definida uma comissão para cuidar somente dos 

assuntos do Jubileu de Ouro. 

Participação dos leigos: foi enfatizado pelo Arcebispo que os leigos devem aceitar também o 

chamado de Cristo a desenvolverem lideranças e assumir responsabilidades para ajudar a Igreja. Para aqueles 

que tiverem oportunidade, é altamente recomendado que cursem Teologia a fim de que, dotados de mais 

fundamentação, possam contribuir de maneira muito mais eficaz para a Igreja de Cristo. Dom Volodemer 

deixa claro que a Igreja precisa, mais do que nunca, de lideranças oriundas dos leigos. O presente e o futuro 

da Igreja necessitam muito da participação ativa deles. 

Dada a importância deste evento, houve uma contribuição particular, que foi dada pelo jornalista Sr. 

Volnei Lopes da Silva, principal responsável do Jornal Gazeta do Abranches. O jornalista é morador do 

bairro há 43 anos, católico e participante assíduo do Rito Tridentino Extraordinário, além de ser um 

entusiasta da preservação das tradições dos diferentes ritos da Igreja Católica. Ele teceu votos de 

congratulação à Comunidade do Abranches pela acolhida e também ao rico Rito da Igreja Católica 

Ucraniana. O objetivo do Sr. Volnei Lopes da Silva é publicar um histórico da colonização das diferentes 

etnias que compõe o Bairro Abranches e região. Aproveitou também para convidar os presentes a conhecer 

as celebrações do Rito Tridentino Extraordinário, que são realizadas na Capela da Glória, na Rua João 

Gualberto, todos os domingos, às 9h30min. 

Para finalizar a reunião do primeiro dia da Visita Canônica, o Pe. Valmir fez os agradecimentos 

finais ao Arcebispo Metropolita e também a todos os responsáveis pelas pastorais da comunidade, 

comprometendo-se, em nome da Capela Sagrado Coração de Jesus, a desenvolver tudo o que foi discutido 

neste primeiro dia da Visita Canônica. 

 

Dia 17 de março – domingo 
 

Antes da Divina Liturgia, em frente à igreja, rodeado pelos fiéis, aconteceu a recepção ao Arcebispo 

Metropolita Dom Volodemer. Na ocasião, representando toda a comunidade, o Sr. Leandro Correia 

Krasnhak fez um discurso de boas-vindas, comparando o pastoreio episcopal com um jardineiro. “Como um 

jardineiro não abandona suas flores, mas está sempre atento cuidando delas para que cresçam, se 

desenvolvam, produzam as flores desejadas, assim também um Bispo está sempre atento e cuida dos fiéis de 

cada comunidade para que cresçam espiritualmente, se desenvolvam e produzam frutos de vida cristã de 

acordo com o Evangelho que conduz à santidade”, disse Leandro. O Arcebispo Metropolita foi 

recepcionado pelo Presidente-executivo Sr. Mario Kulitch e sua esposa Celia Kulitch, ambos vestidos com 

trajes típicos ucranianos, conforme a ocasião requer – com o tradicional pão e sal. 
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Adentrando a igreja, as crian-

ças da catequese, já posicionadas, 

ensaiadas por suas catequistas, canta-

ram, saudando a Dom Volodemer. A 

pequena Milena Schwartz Dzioba 

entregou lírios, para homenageá-lo. O 

Vigário Paroquial Pe. Valmir acolheu 

com muita alegria ao Arcebispo, 

saudando-o com boas-vindas em seu 

nome e em nome de toda a comuni-

dade. 

O Sr. Cristiano Maidanchen 

leu as intenções da Divina Liturgia, 

destacando a memória da Sra. Pauli-

na Kulitch, sétimo dia de falecimento, por quem foi ainda rezada a Panakheda ao final da celebração 

litúrgica. Presidida pelo Metropolita, a Divina Liturgia foi concelebrada pelo Pe. Valmir Uhren, com 

bastante fé e devoção.  

Em sua homília, o Arcebispo explicou o motivo da não realização da Visita Canônica no ano 

passado. Fez uma rápida avaliação da comunidade de Abranches, exortando os paroquianos para que 

fortaleçam ainda mais a comunidade: “Seria muito bonito, muito importante, e a comunidade ficaria muito 

mais fortalecida e seria uma comunidade de verdade, se mais gente, mais pessoas, mais famílias, se 

empenhassem em ajudar mais a comunidade, enriquecer a comunidade. Isso é um problema que 

enfrentamos em todas as comunidades, paróquias. E é um grupo pequeno que está à frente e são sempre os 

mesmos. Esse pessoal se dedica num regime de voluntariado, mas se torna pesado; por isso, seria bem 

importante, que viessem mais casais, mais famílias, e se disponibilizassem a ajudar essas lideranças que 

estão aí fazendo para que tudo fique nos conformes. Precisa mudar a cabeça, a mentalidade nesse sentido”.  

Depois, Dom Volodemer teceu algumas reflexões a partir do texto da Carta aos Hebreus (1,10-2,3) e 

da narrativa de São Marcos sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum (2,1-12). Refletindo sobre a 

narrativa, o Metropolita animou seus ouvintes a serem mais solidários e a fazerem o bem sempre, sendo 

criativos como os quatro homens que ajudaram o paralítico a chegar até Jesus: “Está tudo uma desgraça, 

esse mundo está virado de ponta-cabeça, mas o bom cristão, o bom católico não pode pensar dessa forma, 

não pode desanimar. ... Como fazer o bem nesse mundo de hoje, como semear as boas sementes no mundo 

de hoje, colocar na minha cabeça que flores eu vou plantar nos jardins da vida e como eu vou cuidar dessas 

flores para que cresçam e sejam bonitas? O que vou fazer com essas sementes para germinar, crescer? 

Vamos ser jardineiros melhores, vamos ser semeadores melhores, sabendo que sempre as sementes vão cair 

em terrenos muito diversos. Usando a expressão da parábola do semeador, a semente vai cair na rua, no 

asfalto, no meio das pedras, das tábuas, mas, uma parte vai cair em um terreno bom. E se nós não temos um 

terreno muito bom para cultivar um belo jardim, ou fazer uma plantação, o que nós devemos fazer? 

Devemos preparar o terreno. Talvez, o terreno do meu espírito, da minha alma, da minha vida precisa ser 

preparado para que a semente da boa nova do Evangelho seja mais forte, germine mais forte, cresça mais 

forte. Enfim, talvez, o terreno da minha família não está devidamente preparado para receber as sementes 

do Reino, talvez dentro do meu grupo do MEJ, do AO, ou outro grupo, o terreno não está devidamente 

preparado para produzir mais frutos. Então, vamos nos preparar para ser bons jardineiros, bons 

semeadores. Não podemos desanimar, diante de tanta coisa ruim. O bom cristão, o bom católico não vai 

desanimar, vai se manter fiel; pela fé, vai plantar, semear, plantar, semear, nunca desanimar”. 

Nos momentos finais da celebração, após um lindo “Mnohaia Lita” cantado para o Arcebispo 

Metropolita, houve uma salva de palmas à Sua Excelência Reverendíssima e também ao Coral de nossa 

igreja, que cantou belamente toda a celebração. Por fim, o Pe. Valmir agradeceu a presença do Metropolita e 

convidou todos para participarem da foto em frente à igreja, todos juntos e também separadamente, com cada 

grupo atuante na comunidade.  

Com o almoço comunitário, encerrou-se a parte presencial de Dom Volodemer em sua Visita 

Canônica na Comunidade de Abranches, tendo ele se despedido e abençoado a todos. 

 

Secretariado Metropolitano 
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15º CONGRESSO NACIONAL DE 

GESTÃO ECLESIAL 

 

Como bom pastor, pratique  

uma gestão exemplar 

 

Esta foi a mensagem programática 

do 15º Congresso Nacional de Gestão 

Eclesial (CONAGE), realizado em Apare-

cida nos dias 26 a 29 de março de 2019. 

Palestrantes qualificados, com o mais alto 

nível de formação acadêmica e de compro-

metimento profissional no serviço da 

Igreja, foram brilhantemente eloquentes ao 

abordar temas específicos, visando à direção certa das estratégias para uma gestão eclesial de sucesso. 

Segundo a vontade do Papa Francisco, mas também por sua natureza, a Igreja é missionária. Ela 

precisa sair e superar qualquer tentação de se acomodar na situação atual. Porém, pela sua tarefa de 

evangelizar, a Igreja não pode eximir-se das suas obrigações previstas pelas normas civis. Mais que isso, 

numa sociedade gravemente danificada moral e socialmente em decorrência da má gestão e de crimes 

financeiros, a gestão eclesial deve ser exemplar no cumprimento da Lei. A Igreja Católica não pode cair no 

extremo de gerenciar a sua missão evangelizadora, ocupando-se somente com a parte religiosa e espiritual 

dos fiéis. E seria ainda pior se ela caísse na incoerência de funcionar simplesmente como uma empresa, 

administrando nada mais que seus bens móveis e imóveis. Uma gestão eclesial autêntica coloca 

harmonicamente a missão evangelizadora da Igreja e todas as questões financeiras decorrentes da mesma. 

Cumpre as obrigações canônicas e simultaneamente o ordenamento jurídico do Estado Brasileiro. Assim 

como o corpo e a alma: não podem entrar em conflito, mas precisam estar em perfeita harmonia.  

O palestrante Welder Lancieri Marchini sugeriu uma atenção especial dos párocos e seus 

colaboradores para identificar a realidade da paróquia ou comunidade, seja ela urbana, seja rural. Precisa 

identificar as mudanças e conhecer bem a realidade local do povo, sempre almejando encontrar a forma mais 

adequada para transmitir a mensagem do Evangelho, cujo conteúdo, evidentemente, permanece o mesmo.  

Algumas pistas para enfrentar a realidade no contexto da crise econômica atual e implantar a Pastoral 

do Dízimo na forma mais adequada foram apresentadas pelo Pe. Wagner Aparecido Scarponi. Pressupondo 

pessoas evangelizadas e comprometidas, o dízimo compreende várias dimensões: religiosa, eclesial, 

missionária e caritativa. Por isso, “a pastoral do dízimo não é para cuidar do dinheiro, mas do dizimista” – 

concluiu.  

Como construir uma sólida administração paroquial? Como quebrar paradigmas num mundo que 

mudou? O que precisa ter continuidade no contexto das novidades e mudanças? De que forma a comunidade 

eclesial manterá a sua identidade e missão evangelizadora sem cometer erros no seu relacionamento com o 

Estado e a Sociedade? O gestor eclesial, sendo geralmente demais atarefado, lembra de cuidar de si mesmo, 

da sua vida espiritual, da sua saúde...? Foi o Pe. Sidney da Silva Carvalho que respondeu competentemente 

estas e outras questões relacionadas.  

O segundo dia do Congresso começou com a abordagem de Edson Luiz Sampel – Teólogo, doutor e 

professor de Direito Canônico. Ele falou sobre o Acordo Brasil-Santa Sé e a paróquia. Trata-se de um pacto 

diplomático, promulgado no dia 11 de fevereiro de 2010 através do Decreto 7.107 e tem força de Lei, seja no 

Brasil, seja no Vaticano. Este Acordo precisa ser bem conhecido, divulgado e aplicado na relação entre o 

pároco (também outros gestores eclesiais) e os órgãos estatais. Sendo também membro da Sociedade 

Brasileira de Canonistas, este professor está de parabéns por informar claramente aos congressistas que a 

Igreja Católica tem dois Códigos de Direito Canônico: o CIC para a Igreja do rito latino e o CCEO para as 

Igrejas dos cinco ritos orientais.  

Vantagens, desvantagens, encaminhamentos e soluções para a criação e gestão das Organizações 

Religiosas. Esta foi a abordagem de Adilson Souza que, entre outras propostas, sugeriu a obrigatoriedade de 

o Estatuto Civil das instituições religiosas mencionar todos e tudo, conforme consta nas prescrições do 

Direito Canônico, a saber, padres idosos e/ou doentes, seminaristas, analogamente aspirantes, noviços, 

junioristas (até a profissão dos votos perpétuos). Sendo fiéis, alojados nas dependências das respectivas 

Instituições (pessoas jurídicas), não deixam de ser pessoas físicas. Não regularizar juridicamente a sua 

relação com a Igreja/Instituição é uma lacuna muito grave e pode acarretar problemas. Além disso, em 

decorrência da desatenção, ainda acontecem cobranças indevidas. A Igreja precisa fazer valer seus direitos 
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perante os Órgãos Públicos e instituições financeiras, 

por exemplo, a imunidade de certos impostos, 

corroborada pela Constituição da República, Artigo 

150.  

Advogada, especialista em Legislação do 

Terceiro Setor (associação/fundação), organizações 

religiosas e meios de comunicação social, a Dra. 

Patrícia Lange Gomes foi a terceira palestrante do dia 

27 de março. Tendo uma caminhada eclesial focada no 

segmento em que atua, ela apresentou questões jurí-

dicas e canônicas que contribuem para uma adminis-

tração paroquial. Enfatizou a importância e necessi-

dade do levantamento patrimonial e demonstrou a 

possibilidade de registro de pessoa jurídica eclesial 

também através do Ato Declaratório. Em defesa de uma adequada Pastoral do Dízimo e certa de seus 

resultados, ela se declarou contrária a outros meios comumente utilizados para angariar recursos necessários 

para a manutenção e missão da Igreja: “Deveríamos fazer eventos e festas somente para nos congratular e 

comemorar o sucesso da arrecadação do Dízimo” – ressaltou. 

No dia 28 de março Sua Excelência Dom Paulo Cezar Costa – Bispo diocesano de São Carlos/SP, 

elucidou a necessidade e a obrigatoriedade da presença e atuação do Concelho para Assuntos Econômicos 

Paroquiais. “Administrar bem é também evangelizar” – advertiu. Eficiência, profissionalismo, canonicidade 

junto com a humanidade, humanismo, caridade, gentileza, respeito, acolhida e hospitalidade são alguns 

adjetivos da gestão eclesial em todos os níveis da pastoral e da administração. As recomendações de Dom 

Paulo nos levam a enfrentar um desafio: promover a formação dos padres na área da administração, de 

preferência inserindo este conteúdo no programa acadêmico dos seminaristas. 

A segunda colocação deste dia foi do Pe. José Alem, CMF. Sob o tema “A caridade e seus aspectos 

na vida diária” o palestrante apresentou sete aspectos para viver a espiritualidade de comunhão de maneira 

concreta e sua expressão na vida cotidiana e na organização paroquial. Ele fundamentou sua abordagem na 

Encíclica de Bento XVI – “Deus Caritas est” (n. 1) e em Puebla (972-973). “Se Deus é Amor e nós somos 

Sua imagem e semelhança, nós somos se amamos” – argumentou. “A espiritualidade cristã é espiritualidade 

coletiva. Somos chamados a ser comunidade e fazer da Igreja a casa e escola de comunhão” – resumiu. 

“O Bom Pastor e as Ovelhas” é a segunda abordagem do Pe. Wagner Aparecido Scarponi que, 

substituindo o palestrante Pe. Gladstone Elias de Souza, impedido por motivos de saúde, esclareceu alguns 

aspectos essenciais do relacionamento e colaboração recíproca entre o pároco e os fiéis. 

No seu último dia, o Congresso foi coroado com as palestras do Wellington Moreira e do Pe. João 

Carlos de Almeida, SCJ. O primeiro é coautor (juntamente ao Pe. Romão Martins) do livro “A arte de liderar 

na Igreja” (Ed. Santuário) e palestrou brilhantemente sobre este tema. Ao caracterizar o bom líder, ele 

indicou os adjetivos contrários ao que a liderança eclesial requer. Sugeriu o modelo de liderança de Jesus que 

inclui os seguintes elementos: espiritualidade, mansidão, sensibilidade, entusiasmo, comunicação eficaz, 

coragem, capacidade de inspirar, disposição para construir um legado. Definiu a liderança como 

“transformação e progresso” e argumentou que “somente manter a situação atual não é liderar, mas 

administrar”. Recomendou experiência de vida espiritual cristã de todos os líderes eclesiais.  

O segundo palestrante focou a importância da revisão: é imprescindível rever os projetos, resoluções, 

planos e ações para não perder o rumo nem repetir eventuais erros. A falta de uma cultura da avaliação 

sistêmica na gestão eclesial pode levar-nos a cair no formalismo que acaba não sendo útil para melhorar a 

qualidade do serviço.  

Cada dia do Congresso terminou com uma sessão plenária, durante a qual os participantes debatiam 

certas questões com os palestrantes, tiravam suas dúvidas e partilhavam experiências valiosas.  

Agradeço cordialmente a Metropolia Católica Ucraniana São João Batista pela oportunidade de 

participar deste Congresso. Assumo o compromisso de partilhar os conteúdos a serem implantados para o 

bem desta circunscrição eclesiástica. Recomendo veementemente que os meus colegas presbíteros e 

colaboradores leigos também participem do CONAGE nos próximos anos. 

Pe. Basilio Koubetch 

Chanceler 
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ENCONTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS EM 

BLEY POMBAS 

Em 23 de março de 2019, na Comunidade de Bley 

Pombas – Santa Terezinha – SC, no âmbito na Metropolia 

Católica Ucraniana São João Batista, realizou-se o primei-

ro Encontro Regional de Catequistas deste ano. 

Este dia de reflexão, estudo e oração, reuniu 

catequistas das seguintes comunidades: Bley Pombas, 

Colorado, Ouro Verde, Colônia Ruthes, Craveiro, Mafra, 

Rodeiozinho, Papanduva, Itaiópolis, Pratinha, Iracema, 

Colônia Becker e Moema.   

O dia começou com a celebração da Divina 

Liturgia, às 9 horas da manhã, na igreja São Demétrio, 

celebrada pelo Pe. Irineu Vaselkoski – Pároco de Mallet e 

concelebrada pelo Pe. José Novossad – Vigário Paroquial de Iracema.  

Após a proclamação do Evangelho, os catequizandos do terceiro nível encenaram a parábola do 

semeador. Pe. Irineu aprofundou o tema, enfatizando a responsabilidade dos catequistas de semearem a 

palavra de Deus nos pequenos corações para que esta floresça e frutifique dentro da própria comunidade. 

  Acomodados no salão comunitário, os catequistas ouviram o Pe. Saule Dias, da Diocese de Rio do 

Sul, que proferiu a palestra sobre o Evangelho e Catequese, destacando o indispensável manuseio e 

entendimento da Palavra de Deus na catequese. Crianças e adultos e, principalmente, os catequistas devem 

ter a Bíblia como livro de cabeceira: nela se reza os salmos, busca-se conhecer e amar Jesus Cristo. Ele 

explicou a importância de usar sempre uma Bíblia 

católica, que, em seus 73 livros, nos ensina a viver 

conforme a vontade de Deus. Enfatizou a importância de 

trabalhar na catequese a história dos santos. Abordou a 

vida dos profetas e deixou claro que os catequistas são 

chamados a ser profetas do amor e da esperança. A 

profecia é um dom concedido por Deus a cada catequista. 

Assim como os Apóstolos – discípulos de Jesus, a cate-

quista também recebeu um chamado especial de Jesus 

para atuar na Igreja e arrebanhar fiéis para o Reino de 

Deus. Pe. Saule, em suas duas horas de palestra, 

encantou os participantes, porque falou de um Deus que 

se faz vivo nas folhas do Evangelho. 

Reunidos para o almoço, antes da bênção dos 

alimentos, Pe. Irineu apresentou a carta de Dom Sviatoslav, tratando do tema do ano de 2019: Palavra de 

Deus e Catequese. Enquanto os catequistas almoçavam, catequizandos da comunidade local e de outras 

comunidades, no palco, se apresentavam com encenações, coreografias e cantos voltados para o tema central 

– a Bíblia. As bonitas e bem preparadas apresentações representaram o esforço e o empenho dos catequistas 

em dinamizar a catequese, levando as crianças a conhecerem a Palavra de Deus de forma agradável e 

atraente.  

Na parte da tarde, a coordenadora local Lidia W. Chorney apresentou as Pedagogas Teresinha 

Javoriski, Claudia Snheszak, Tatiane Trindade e Ir. Marcia Marinhak, ISJ de São Cristóvão – União da 

Vitória, que distribuíram os catequistas em três grupos e 

trabalharam três importantes oficinas pedagógicas a 

serem aplicadas na catequese. Houve rodízio dos grupos 

e assim todos os catequistas adquiriram conhecimento 

participando das três diferentes oficinas, nas quais cada 

catequista confeccionou o material usado nas histórias 

catequéticas apresentadas.   

 

Às 16h30min, o Pe. Irineu rezou e abençoou os 

participantes que voltaram para as suas comunidades 

com novos conhecimentos catequéticos em suas 

bagagens.                             

 Ir. Dorilde Chiarentin, SMI 
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ROMARIA EM IRACEMA 

 

No terceiro domingo da Grande Quaresma, dia 

24 de março de 2019, realizou-se a chamada “Romaria 

penitencial” na Paróquia Sagrada Família de Iracema. 

É um evento anual muito envolvente para todos os 

participantes, mas principalmente para a comunidade 

local, que durante vários dias se dedica aos inúmeros 

preparativos, desde a preparação dos alimentos até a 

organização da procissão da Via-sacra. E com o recente 

término da construção do asfalto, a localidade ganhou 

em beleza, funcionalidade, facilidade de acesso e 

interesse religioso, cultural e turístico por parte dos 

visitantes. O sistema de som ficou muito bom, sendo 

esmeradamente instalado e assistido por uma equipe profissional de Itaiópolis. 

 Logo de manhã, às 8h30min, os romeiros fizeram uma concentração na igreja, organizando a 

procissão que saiu do interior do templo até a gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde o Superior do Convento 

basiliano e Pároco Antônio Nazarko, OSBM saudou as autoridades eclesiásticas e civis presentes e a todos os 

romeiros, principalmente aqueles que, em verdadeiro espírito penitencial, vieram para participar 

concentradamente da Via-sacra, Divina Liturgia e de outras celebrações religiosas. 

 Em seguida, procedeu-se à bênção da água na capelinha situada ao pé do morro. Mais ou menos às 9 

horas, foi dado início à Via-sacra, dirigida pelo Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, que é Diretor de Estudos da 

FASBAM – Faculdade São Basílio Magno em Curiti-

ba, auxiliado pela locutora Pedagoga Dirce Kossar e 

pelos cantores Seminaristas Basilianos de Curitiba e 

paroquianos da Colônia Marcelino. Os mesmos canta-

ram também a Divina Liturgia.  

O Arcebispo Metropolita Dom Volodemer 

Koubetch seguiu todos os passos da procissão e da Via-

sacra, sendo acompanhado pelo Superior Provincial Pe. 

Antônio Royk Sobrinho, OSBM, pelo Diácono Leomar 

Bucovski, OSBM e pelo Pe. Sérgio Iwantchuk, OSBM 

– Vigário Paroquial de Mafra. Apesar dos inconve-

nientes ruídos de alguns vendedores, uma multidão de 

fiéis acompanhou a reza com muita calma, devoção e 

respeito. E o dia ensolarado favoreceu momentos de 

profunda oração e fé. Vários sacerdotes estavam atendendo confissões. 

Encerrada a Via-sacra, foi celebrada a Divina Liturgia, presidida pelo Metropolita e concelebrada 

pelos Sacerdotes já citados e outros. Em sua homilia, Dom Volodemer, além de uma rápida menção do texto 

da epístola do dia – Hb 4,14-5,6, comentou mais detalhadamente o versículo 34 do texto do evangelho de Mc 

8,34-9,1 – “Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. O viver essa 

recomendação de Jesus, leva a uma fé verdadeira, ao cristianismo autêntico, de qualidade, que é o sincero e 

fiel seguimento de Cristo. Isso não acontece sem a renúncia e aceitação da Cruz de Cristo e de sua própria 

cruz. O próprio Cristo nos encoraja e ajuda nessa empreitada da vida: “Vinde a mim todos os que estais 

cansados sob o peso do vosso fardo e eu vos darei 

descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de 

mim, porque sou manso e humilde de coração, e 

encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu 

jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt 11,28-30).  

O pregador ilustrou tal espiritualidade com a 

parábola da cruz pesada, na versão que segue. Um 

homem julgava sua Cruz muito pesada. Fazia a jornada 

da vida, entre os demais, carregando de má vontade os 

próprios problemas. Pensou muito em como amenizar o 

fardo e um dia descobriu que podia serrar um pedaço 

da sua Cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que, de 

novo, decidiu: - Por que não facilitar a vida? Sou livre 
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para fazer o que bem entendo com minha Cruz! E, ligando 

a intenção ao ato, serrou mais um pedaço. Os anos se 

passaram e muitos pedaços foram cortados. Por fim, o 

homem levava uma minúscula Cruz. Chegando ao termo 

da viagem, para todos, à margem de uma vala. Do outro 

lado, apareceu um anjo, que deu boas-vindas a todos e 

instruiu: - Deponham suas cruzes sobre a vala. É a medida 

exata para servir de ponte para cá. Mas cada um só pode 

atravessar pela própria cruz. O homem olhou a largura da 

vala, comparou com sua Cruz e olhou para o anjo. Mas este 

lhe disse: - É uma pena, mas você deve voltar e juntar 

todos os pedaços serrados, emendá-los e trazer a cruz 

inteira a seu termo. 

A pregação foi concluída com a seguinte afir-

mação: na vida cristã, familiar, comunitária e eclesial, e também na vida diária de seres humanos, se alguém 

quer ser bem-sucedido, precisa adotar três energias poderosíssimas para a travessia existencial – três “efes”: 

fé, foco, força. 

Às 14h30min, os romeiros com espírito mais penitente se reuniram na igreja para a celebração da 

Novena ao Sagrado Coração de Jesus, também presidida pelo Arcebispo e concelebrada por alguns 

sacerdotes. Após a proclamação do texto do evangelho de São João (19,25-27), ele fez uma breve reflexão 

sobre a cruz pessoal, a cruz de cada um como prolongamento e extensão do sofrimento de Cristo, conforme a 

expressão de São Paulo: “Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo, na minha carne, 

o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja” (Col 1,24). Foi emocionante e 

edificante ver o interior da igreja repleto de fiéis, faltando mesmo lugar, todos cantando o “Moleben” com 

muita devoção; e, apesar de virem das mais diversas localidades, com nuanças no modo de cantar, sentiu-se 

uma harmonia sonora e uma união de espírito e de fé. Povo unido não será vencido! A união faz a força! 

 Após o “Moleben”, o Arcebispo Metropolita concedeu a bênção apostólica. Ainda se fez a bênção 

dos diversos devocionais e chaves de carro e a bênção individual dos romeiros, o que foi realizado pelo 

próprio Metropolita e pelos sacerdotes que se disponibilizaram. 

Secretariado Metropolitano 

VISITA CANÔNICA NA COLÔNIA 

MARCELINO 

 

 A Visita Canônica, que seria realizada no dia 

20 de outubro de 2018, teve que ser adiada para que o 

Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch 

pudesse participar da posse de Dom Paulo León 

Hakimian como Bispo Eparca da Eparquia São Gregó-

rio de Narek dos armênios católicos do Brasil, em 

grandiosa celebração na Catedral Armênia Católica, 

em São Paulo, no dia 21 de outubro. Anteriormente, 

Dom Paulo já havia tomado posse também como 

Exarca Apostólico da Igreja Católica Armênia da 

América Latina. Sendo um evento eclesial de grande 

importância, foi obrigatório e muito significativo participar a fim de estreitar os laços entre as Igrejas 

Católicas Orientais no Brasil, fortalecendo-as por meio da cooperação, solidariedade e união. Em 

concordância com o Vigário Paroquial Pe. Teodoro Hanicz, OSBM e líderes da comunidade, a data 

escolhida para a visita foi, então, 30 e 31 de março de 2019. 

 

 Encontro com as Irmãs Servas da Casa de Repouso 

 

 Dom Volodemer chegou à localidade na tarde do dia 29 de março, sexta-feira à tarde, hospedando-se 

na Casa de Repouso Nossa Senhora do Amparo. No dia seguinte, ele celebrou para as Irmãs Servas de Maria 

Imaculada que atendem essa instituição.  

O Arcebispo Metropolita conversou mais longamente com a Diretora Ir. Maurícia Gaiovis, SMI, que 

lhe falou sobre a manutenção dessa casa e apresentou as necessidades urgentes e as dificuldades financeiras. 

Foi agendada uma assembleia ordinária para o dia 16 de maio, com os objetivos normais de tratar as questões 
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gerais da instituição e, também, com o 

objetivo específico de iniciar um estudo 

para uma nova destinação do prédio. 

 

 Visita à igreja 

 

 Sábado, dia 30, pelas 10 horas, 

acompanhado pelo Vigário Paroquial 

Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, o Arce-

bispo Metropolita verificou as instala-

ções paroquiais no subsolo da enorme e 

bela igreja e o trabalho iconográfico 

que está sendo realizado no interior da 

mesma.  

O Padre aproveitou a oportunidade para tirar algumas dúvidas relacionadas ao serviço litúrgico, 

como a permissão para a celebração de casamentos latinos e uso de vestimentas adequadas para o serviço do 

altar. 

 

 Encontro com as catequistas e catequizandos 
 

Após o lanche, servido no Colégio das Irmãs Servas de Maria Imaculada, houve um animado 

encontro com as catequistas, os mejistas, perseverantes, catequizandos e pré-catequizandos, numa das salas 

do colégio e contou com a presença do Vigário 

Paroquial Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, da Coor-

denadora Ir. Maria Gaiocha, SMI e das 

Catequistas locais.  

Primeiramente, Dom Volodemer quis 

verificar como a Catequese está organizada e 

cada grupo foi apresentado com sua respectiva 

Catequista.  

Inspirando-se na presença do grupo de 

adolescentes que fazem parte do grupo de 

perseverança, que se prepara para ingressar no 

MEJ, o Visitador transmitiu uma mensagem aos 

presentes, falando sobre a grande força espiritual 

e humana da perseverança – “mãe de todas as 

virtudes”, conforme reza uma sábia frase antiga.  

 O almoço foi servido pelas Irmãs Servas, com a participação do Pe. Teodoro. 

 

 Encontro com as lideranças 

 

 Mais à tarde, às 15 horas, o Metropolita conversou com as lideranças locais, que se reuniram numa 

das salas no subsolo da igreja. Estavam presentes o Pe. Teodoro Hanicz, OSBM – Vigário Paroquial, os 

membros do Conselho Administrativo Paroquial (CAP), os responsáveis das pastorais e movimentos atuantes 

na Comunidade – Pastoral do Dízimo, Pastoral da Liturgia, Pastoral da Juventude, Pastoral Catequética, 

Movimentos do Apostolado da Oração e Eucarístico Jovem e também os representantes do Grupo Folclórico 

Soloveiko.  

 Dom Volodemer iniciou o encontro com uma oração, pedindo ao Espírito Santo luz e guia para o 

momento. Em seguida, justificou a razão pela qual teve que adiar a Visita Canônica. Verificou se os 

responsáveis pelo relatório e pelas fotos estavam prontos para a ação. Falou sobre a missão do Metropolita: 

criar e corrigir estruturas pastorais e administrativas, que sempre devem estar a serviço do Reino e do Povo 

de Deus, sempre ligado à Igreja, e não exclusivamente à autoridade, porque esta, a exemplo de Cristo, deve 

servir e não ser servida. O Arcebispo explicou a nova metodologia das suas visitas neste segundo ciclo: são 

compactas, realizadas em bem menos tempo, e tratam dos seguintes elementos: 1) História, 2) Documento 

final, 3) Situação atual, 4) Carta Pastoral, que são elaborados e apresentados às comunidades numa única 

documentação. Ele justificou tal procedimento, afirmando que não há necessidade de dedicar mais tempo às 

visitas, porque os problemas são os mesmos em todos os lugares e já são “por demais conhecidos”, sendo 
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necessário mesmo enfocar na solução dos mesmos; esta adaptação tem por objetivo criar um tempo maior 

para dedicar-se aos estudos, preparação de apostilas e estudos sobre a espiritualidade oriental. Prosseguindo, 

o Arcebispo Metropolita, muito francamente, explanou os avanços e fraquezas administrativas e pastorais da 

Metropolia no decorrer de 2018 e início de 2019. Segundo Dom Volodemer, os problemas administrativos, 

principalmente os relacionados à reestruturação do Clube Poltava, frearam bastante o progresso e a 

organização pastoral geral. A melhoria administrativa acontecerá com a elaboração do regimento 

administrativo interno. 

 Abriu-se um espaço para que os presentes pudessem tirar suas dúvidas ou dar sugestões, mas não 

houve nenhum manifesto. O Metropolita elogiou o Conselho Administrativo Paroquial da Colônia 

Marcelino, dizendo que a comunidade é forte, possui um potencial nas pastorais e a parabenizou pela igreja 

monumental, uma conquista ímpar. O Pe. Teodoro disse que o mérito é de toda a comunidade, pois não teve 

ajuda de custos do exterior, não houve contribuições externas de empresas e outras fontes para financiar as 

construções e benfeitorias. “É a comunidade que consegue reunir muita gente”, enfatizou. 

Tendo tratado as questões pastorais e administrativas em geral, o Arcebispo Metropolita começou a 

tratar uma questão bem específica que toca de perto a comunidade católica ucraniana da Colônia Marcelino: 

a Casa de Repouso Nossa Senhora do Amparo. Dom Volodemer disse que a Metropolia herdou bens imóveis 

importantes, porém houve sérias falhas na manutenção. “Faltou uma política de manutenção e agora, 

passadas quatro décadas, surgiu a urgência das manutenções que demandam uma soma de dinheiro muito 

grande”, disse ele. Com as mudanças ocorridas, como o fim da ajuda financeira que até o ano 2000 vinha da 

Alemanha, Estados Unidos e Canadá, e mesmo, a criação recente da Metropolia, que dividiu as forças 

pastorais e financeiras, a dificuldade de obter recursos é extremamente grande. Dom Volodemer comentou 

cada um desses imóveis – Sede da Metropolia, Casa do Estudante, Escola Dom José Martenetz, Escolinha 

Sapituca – e focou a questão atual da referida casa de 

repouso: tem uma estrutura invejável; inicialmente, era 

destinada aos ucranianos mais pobres e necessitados; 

hoje, são poucos ucranianos que residem ali; com as 

exigências cobradas por diversos departamentos 

públicos, em especial da parte da Promotoria, exigindo 

a contratação de fisioterapeutas, nutricionistas e 

outros, está difícil manter a casa em funcionamento; as 

Irmãs Servas são de idade avançada e fazem sacrifício 

para atender os idosos; em relação a uma das melho-

rias exigidas, que era a adequação conforme 

orientações do Corpo de Bombeiros, a casa acabou 

sofrendo um golpe; no momento, a Metropolia está 

tentando resgatar o dinheiro que foi receptado pelo 

golpista através de processo instaurado e que está gerando grande desgaste físico e financeiro; as 

mensalidades pagas não cobrem as despesas; há necessidade de novas reformas. Conclusão: está inviável 

manter a casa de repouso. 

O que fazer? A ideia que já há bastante tempo vem sendo ventilada é dar uma nova destinação ao 

imóvel, fazendo sua estrutura se tornar mais proveitosa do ponto de vista pastoral e sendo financeiramente 

autossustentável, ou seja, transformando-o numa Casa do Clero Emérito e Casa de Retiros. Para tal, há a 

necessidade de novos estatutos, com nova administração. O Metropolita sugeriu que o comando principal 

desta administração seja feito por um padre. Como a comunidade tem uma maravilhosa e monumental igreja 

e uma comunidade forte em todos os sentidos (religioso, pastoral e cultural), Dom Volodemer pensa na 

criação de uma paróquia na Colônia Marcelino, a qual seria administrada por um padre diocesano. Este 

atenderia a comunidade local e as de Passo Amarelo e São José dos Pinhais e administraria a Casa do Clero 

Emérito e Retiros. Como já afirmado acima, foi agendada uma assembleia para o dia 16 de maio, quando 

será programada uma assembleia extraordinária para iniciar as mudanças de rumo relacionadas ao imóvel. 

As lideranças presentes sugeriram que a paróquia seja atendida por Padres Basilianos, uma vez que a 

comunidade local doou seus sete filhos para a Ordem de São Basílio Magno e está sendo atendida por eles 

desde o ano de 1902. Mas esta é uma questão de competência do Arcebispo Metropolita com seus Conselhos 

metropolitanos. O critério colocado é válido pelo lado sentimental, porém, não do ponto de vista teológico-

eclesial, o que conta de fato, porque todos os sacerdotes, tanto basilianos quanto diocesanos, estão a serviço 

da Igreja, em obediência absoluta, sem impor preferências.  

Finalizando, Dom Volodemer agradeceu pela presença de todos, pelos trabalhos realizados e pelas 

conquistas da comunidade. O Pe. Teodoro também fez seus agradecimentos, em especial pela Visita 
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Canônica do Metropolita, agradeceu a presença de todas as lideranças, bem como as ideias e sugestões que 

foram repassadas no decorrer do encontro. 

Foi servido um farto lanche de confraternização durante o qual continuou a troca de ideias e o 

diálogo fraterno. 

 

 Recepção, Divina Liturgia, confraternização 

 

 Domingo, às 10 horas, houve a recepção ao Arcebispo Metropolita e a Divina Liturgia. 

 Saindo em procissão da sacristia até a entrada da igreja, Dom Volodemer foi acolhido pelos 

catequizandos que, dirigidos pela Ir. Maria Gaiocha, SMI, cantaram uma bela canção religiosa em ucraniano. 

O jovem Presidente-executivo Valmor Nogas proferiu um discurso de boas-vindas e sua esposa o 

cumprimentou com pão e sal. A filha do casal lhe entregou um buquê de flores azuis. O Sr. Valmor disse: 

“Sentimo-nos hoje como as ovelhas no aprisco, protegidas pelo cajado de nosso pastor maior, o Bispo. A 

vossa presença entre nós é estímulo para a nossa fé e as nossas tradições eclesiais. Mesmo fragilizados, 

somos fortes, sabendo que temos o vosso apoio e direcionamento. Louvamos e agradecemos ao Bom Pastor 

Jesus Cristo, pela vossa pessoa e valiosa presença entre nós”. Tomando a palavra, o Pe. Teodoro saudou o 

Visitador manifestando alegria e súplica: “Vossa presença não somente honra, mas conforta, anima, 

fortalece e confirma na fé esta comunidade. Na Divina Liturgia de hoje, queremos dirigir as nossas preces a 

Deus pelo povo de Marcelino, por todos os fiéis desta comunidade, pelo Conselho Administrativo Paroquial, 

pelas pastorais: Apostolado da Oração, catequese, MEJ, jovens e dízimo. Em clima de alegria e oração, 

convido a Dom Volodemer para presidir a Divina Liturgia e abençoar a comunidade, as famílias e, em 

particular, a cada pessoa/fiel aqui presente”. 

Ligando à virtude da fé, manifestada pelo pai do menino epiléptico endemoninhado, curado por 

Jesus (Mc 9,13-20), e fazendo exortações de esperança e de encorajamento, a homilia abordou o texto da 

epístola de hoje – Hb 6,13-20, mas principalmente o versículo 19: “A esperança, com efeito, é para nós qual 

âncora da alma, segura e firme”. Dom Volodemer discorreu longamente sobre a simbologia da âncora: 

símbolo clássico da estabilidade; na iconografia do século II, a imagem privilegiada da esperança; uso do 

símbolo na Psicologia aplicada, como a PNL. “Cada cristão deve ter sua âncora – Jesus Cristo”, concluiu.  

Após a longa sessão de fotos, houve um momento de confraternização comunitária no enorme centro 

de eventos. Foi uma bela solenidade, favorecida pelo sol que brilhou fortemente. 

 

Secretariado Metropolitano 
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ENCONTRO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM PAULO FRONTIN 

 

No dia 31 de março de 2019, aconteceu em Paulo Frontin, na Igreja São João Batista o encontro do 

Apostolado da Oração (AO) da Paróquia Natividade de Nossa Senhora em Vera Guarani – Paulo Frontin, 

Paraná. Além dos anfitriões, membros da Matriz, participaram do encontro também os de Cândido de Abreu, 

Carazinho – Transfiguração do Senhor Bom Jesus, Carazinho – São Miguel, Colônia Eufrosina – 

Fluviópolis, Vicinal Nove e Vargem Grande. Contou ainda com a participação dos membros do AO da 

Paróquia São José de Dorizon e de Serra do Tigre, totalizando 208 membros do Apostolado da Oração. 

O encontro teve início às 8 horas com a recepção dos grupos e com o café da manhã, oferecido pelo 

AO de Paulo Frontin, o que foi possível graças à partilha, pois cada membro doou um prato de salgadinho, 

tortas e doces. 

Antes do início da Divina Liturgia, programada para as 9 horas, o concelebrante Pároco Rev. Pe. 

Sergio Hrynievicz saudou a Equipe metropolitana do Apostolado da Oração: o Padre Basílio Koubetch – 

palestrante e celebrante principal, as Irmãs Eugênia e Julia SMI, e as senhoras Júlia Bordun e Maria Antônia 

Brodai. Saudou também a todos os grupos participantes. Agradeceu e parabenizou antecipadamente a todos 

que organizaram o Encontro, destacando as Irmãs Servas de Maria Imaculada de Paulo Frontin, a 

coordenação do AO da mesma cidade e o Conselho Administrativo Paroquial da Igreja São João Batista. 

Em sua homilia, o Rev. Pe. Basílio Koubetch destacou a importância do Movimento do AO para a 

Igreja Católica em geral e, de modo especial, para a Igreja Católica Ucraniana no Brasil. Baseado no texto do 

Evangelho de São Marcos (9,14-31), ele focou o valor da Divina Liturgia, como também a força da oração e 

do jejum. Explicou o que significa a oração e o verdadeiro jejum na vida do cristão. A oração nos liga no 

diálogo com Deus, tornando-nos vigorosos na prática do bem, enquanto o jejum não consiste somente em 

evitar o consumo de carne e outros alimentos nos dias indicados pela Igreja, mas, principalmente, em evitar a 

prática do mal, por exemplo, os maus-tratos ao próximo com palavrões. O membro do AO é uma pessoa de 

fé e oração, é feliz e realizada com a experiência de que Deus nos ama infinitamente, percebe que Ele 

continua agindo em nosso favor. “Não é Deus que precisa de nós, mas somos nós que precisamos de Deus 

em cada momento da nossa vida” – concluiu o Palestrante.  

Após a Divina Liturgia, houve um pequeno intervalo, e, em seguida, a palestra principal proferida 

pelo Rev. Padre Basilio, com o tema “Feliz a família ligada ao amor de Deus”. Ele iniciou sua fala 

destacando que pertencer ao Movimento do AO não significa colocar em prática uma lista de obrigações, 

mas ser beneficiado por uma enorme lista benefícios que recebemos por obra de Deus. Esclareceu que 

precisa descobrir ou redescobrir que esses benefícios são necessários para cada cristão e sua Família. “Nós 

precisamos da graça de Deus, nós precisamos de uma vida espiritual através da prática da fé e da oração 

tanto quanto necessitamos do alimento, da casa, do descanso” – enfatizou. Em seguida, ele apresentou 

alguns problemas atuais dos fiéis que precisamos conhecê-los para evitá-los. 

O problema da secularização dos fiéis se manifesta em diversas formas. O Papa Francisco o chama 

“mundanização” – muitos fiéis pararam de fazer a diferença, estão se adequando, se adaptando às estruturas 

do mundo sem Deus e sem valores perenes. Com a secularização, vem o perigo de deixar por último ou até 

mesmo esquecido e desobedecido o primeiro mandamento – “amarás o teu Deus com todo o teu coração, 

com todo o teu pensamento e com todas as tuas forças”. A inobservância deste mandamento é o principal 

motivo de todas as desgraças e bagunças na Família, na Igreja e em toda a sociedade. 
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Outro perigo é o ativismo que leva água 

abaixo até as melhores horas que as famílias 

tinham para si. Ninguém mais tem tempo. Todos 

estão demais ocupados, até as crianças. Mas, se 

analisarem o valor do que fazem, a importância 

do que fazem, descobrem que muitas atividades 

são supérfluas, simplesmente os deixam ocupa-

dos. Uma Família ligada ao amor de Deus vive 

unida e feliz e descobre que, além das atividades 

e compromissos, é necessário e é possível dedi-

car um tempo para a oração e para a convivência 

familiar.  

O materialismo, por sua vez, leva os 

fiéis a perderem o sentido dos valores espirituais 

e perenes. As pessoas materialistas tendem a tornar-se simplesmente possuidoras e consumidoras de bens 

materiais. Para elas, tudo acaba ganhando mais importância do que os valores humanos e religiosos. A 

inversão de valores descaracteriza não somente o cristão, mas o ser humano enquanto tal – é um processo de 

desumanização do ser humano. Acabam vivendo em função dos bens materiais, estão a serviço dos bens e 

até esquecem de usufruir os seus pertences, que só são adquiridos para melhorar a sua vida. Mas, na verdade, 

não melhoram, porque, na falta de estar ligados a Deus, caem no vazio espiritual. A falta de valores perenes 

leva o ser humano a compensar esses valores com qualquer outra coisa. Isso é só uma tentativa de 

compensar, porque nada pode substituir os valores perenes. Vai continuar procurando a felicidade lá, onde 

ela não existe. As principais formas de compensação materialista são o ter, o prazer e o poder, com as mais 

variadas manifestações que podemos constatar, observando a sociedade contemporânea.  

A correria de uma vida desligada de Deus e dos bens espirituais-eternos leva à distração e falta de 

foco. Além disso, querendo ou não, todos são continuamente bombardeados pelas mais disparatadas 

informações. Um dos profissionais do comportamento humano – Augusto Cury, chama isso de “síndrome do 

pensamento acelerado”. É o ser humano desumanizado e psicologicamente doente, sem se dar conta disso. 

Muitas pessoas não sabem mais atrás do que correr, o que fazer antes, o que realmente é importante na vida 

delas.  

Ao falarmos da vida agitada de hoje, até mesmo nas colônias e no interior, precisa alertar sobre o 

problema da dependência do celular. Isso já é uma doença que leva o nome de nomofobia e significa 

literalmente medo de ficar sem celular. É a incapacidade de se comunicar com quem está presente para ficar 

ligado com quem está longe. Os celulares (tablets, smartphones, etc.) são muito bons e úteis, mas por causa 

deles muitas pessoas esquecem da presença de Deus em todos os lugares e não sabem mais conversar com o 

próximo de cara a cara. Quando a pessoa perde a noção do útil e do necessário, começa a abusar. Como 

resultado disso, um instrumento feito para melhorar a nossa vida, começa a atrapalhar. Aproxima os que 

estão longe, mas distancia os que estão junto. Os meios de locomoção e de comunicação – todos muito 

velozes e cada vez mais velozes, foram feitos para nós desacelerarmos. O que a gente observa é que, ao invés 

de desacelerar, o ser humano tenta acompanhar o ritmo e a velocidade desses meios e acaba acelerando o 

nosso cérebro e o ritmo de vida. Alguém ganhou tempo com isso? Não! Pelo contrário, temos cada vez 

menos tempo! “Às vezes, dá impressão que tudo o que precisamos hoje é reaprender a ser gente! Gente 

normal, feliz e saudável” – concluiu o Palestrante. 

As visitas dos parentes e amigos nos fins de semana são ótimas. Todos gostam visitar e receber 

visitas. Porém, cada vez mais estas visitas e viagens se tornam motivo para certos fiéis se distanciarem da 

Igreja. Mesmo que as nossas visitas fossem ateístas, elas não têm o direito de nos atrapalhar a oportunidade 

de satisfazer a nossa necessidade de participar da Divina Liturgia.  

Tendo se esgotado o tempo, o Pe. Basilio concluiu falando sobre o perigo da religião que ele chamou 

de “religião tipo x-tudo”. Vários fiéis estão caindo na tentação de considerar que “tudo é mesma coisa e 

Deus é o mesmo”. Participam das celebrações da Igreja Católica, mas também visitam seitas evangélicas, 

espíritas e até satânicas. Aceitam bíblias falsas que nada mais são que serviço de falsos profetas. Precisa 

evitar esse tipo de religiosidade, engolindo tudo como fossem coisas iguais e boas.  

Mas o amor infinito de Deus pode nos curar e salvar desses problemas. Por isso precisamos estar 

ligados ao amor de Deus. Fazer a diferença na superação desses problemas é tarefa do Apostolado da 

Oração. 
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Às 12 horas, houve a pausa para o 

almoço, que foi delicioso e abundante, 

preparado sob a coordenação do Presiden-

te-executivo da Conselho Administrativo 

Paroquial – Luis Carlos Kohut e da sua 

esposa Claudilene do Rocio de Brito 

Kohut. 

Após o almoço, dando continui-

dade à sua palestra, o Pe. Basílio sugeriu 

uma recomendação de São Paulo Apóstolo 

das Nações para superar as tendências do 

mundo atual: “Não vos apegueis às estrutu-

ras deste mundo...” (Rm 12,2). O Pales-

trante terminou a sua abordagem explican-

do duas parábolas: a do bom samaritano (Lc 10,25-37) e a do filho pródigo – Pai misericordioso (Lc 15,11-

32). Também fez explicações bem interessantes sobre o problema da catequese a ser superada com a 

aplicação da disciplina e espiritualidade própria da Igreja Católica Ucraniana em relação aos sacramentos de 

iniciação cristã. Também explicou sobre o modo em que a Igreja Católica Ucraniana no Brasil, em caso de 

necessidade, poderia ter padres casados, como há na Ucrânia e em outros países. 

A Ir. Eugênia Denishewicz, SMI falou sobre a história e dos dados atuais do Movimento do AO. 

Também recapitulou alguns elementos práticos sobre o funcionamento dos grupos do AO nas comunidades, 

enfatizando os benefícios humanos e espirituais dos membros. 

Em seguida, foi celebrado o Moleben ao Sagrado Coração de Jesus, durante o qual aconteceu a 

recepção dos 16 novos membros, a saber: Zita Prochera, Maria Upaloski de Brito, João José Retisko, Inês 

Turkot, Terezinha Duda, Vilcinéia Lezak, Inês Stemposki Albin, Regina Kernetzki, Alcione Popadiuk, 

Adenilce Dams Juk, Madalena Nós, Damiano R. Horni, Rosenilda M. Palamar, Luzia Kosloski Michtal, 

Mariza M. Szeremeta e Madalena Kosloski Boruch. 

Parabenizamos os novos membros do AO. Sejam bem-vindos e fica o pedido dos mais antigos: 

ajudem-nos a ser cada vez melhores e convictos de que necessitamos de Deus. Agradecemos a todos pela 

presença, pelas palavras, pela colaboração, que encheu os nossos corações de alegria, pois tivemos a 

oportunidade de nos confraternizar e de estar juntos com Jesus Cristo. 

  

Secretaria Paroquial e do Apostolado da Oração 

 

POSSE DO NOVO BISPO DE APUCARANA 

 

 Monsenhor Carlos José de Oliveira foi nomeado Bispo da Diocese de Apucarana pelo Papa 

Francisco no dia 12 de dezembro, um dia antes de a vacância completar um ano. O cargo estava vago desde 

13 de dezembro de 2017, quando o então Bispo Dom Celso Marchiori foi nomeado para assumir a Diocese 

de São José de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Durante a vacância, a Diocese foi dirigida pelo 

Administrador Pe. João Ozório de Oliveira. “A pergunta que eu mais respondi é quando vem o novo bispo e 

eu sempre disse que o novo bispo está sendo gerado no coração de Deus. De fato, foram 10 meses de 

gestação após a saída de Dom Celso. E, por ocasião do Natal, a nomeação é o grande presente para 

Apucarana”, relatou o Administrador. 

 

 O Monsenhor foi ordenado Bispo no Santuário Nossa 

Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista (SP), na noite de terça-

feira, 19 de março. O ordenante principal foi Dom Giovanni 

d’Aniello, Núncio Apostólico no Brasil, e os co-ordenantes 

foram Dom Maurício Grotto de Camargo, Arcebispo de Botucatu 

e Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo de São José dos Pinhais. 

O evento religioso foi prestigiado por cerca de 300 pessoas da 

região de Apucarana, entre membros da comunidade católica, do 

clero, os vereadores Marcos da Vila Reis e Antônio Carlos Sidrin 

e o prefeito Junior da Femac, acompanhado de sua esposa, 

Carmem Lúcia Isquierdo Martins. 
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 Dados biográficos de Dom Carlos 
  

 Carlos José de Oliveira nasceu dia 17 de outubro de 1967 em 

Botucatu (SP), primogênito de Mario Salvador de Oliveira e Maria 

Aparecida Santi de Oliveira. Seu ingresso na vida religiosa se deu no 

Seminário São José, a partir de onde cursou Filosofia e Teologia na 

Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção de São Paulo. 

Foi ordenado diácono no dia 8 de dezembro de 1991 e sacerdote 

em 4 de outubro de 1992. De 1994 a 1996 fez o mestrado em Teologia na 

Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 2016, defendeu sua 

tese de doutorado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Retornando 

de Roma em 1996, assumiu como pároco/reitor o Santuário Nossa 

Senhora da Piedade, na cidade de Lençóis Paulista (SP), Arquidiocese de 

Botucatu. 

Assumiu e desenvolveu, entre outras atividades, as seguintes funções na arquidiocese e província 

eclesiástica: assessor da Pastoral Familiar, professor de Teologia na Faculdade João Paulo II em Marília 

(SP), foi responsável pelo Jornal Monitor Diocesano e assessor do Encontro de Casais com Cristo (ECC) da 

arquidiocese, Coordenador arquidiocesano de Pastoral, Coordenador de Pastoral da Província eclesiástica de 

Botucatu. Além disto, foi fundador e presidente da casa de acolhida “Mãe da Piedade” para moradores de rua 

e toxicodependentes, foi Vigário Geral da Arquidiocese, coordenou o Conselho de Presbíteros e assumiu a 

função de Assessor da Renovação Carismática Católica. 

 

 Posse da Diocese de Apucarana 

 

Nos dias que antecederam a posse, Dom Carlos teve vários contatos com as autoridades municipais 

de Apucarana “para que o novo Bispo possa ir se familiarizando com os rostos, as vozes e os nomes”, como 

disse na ocasião o vice-prefeito. “Percebi, nas palavras do Monsenhor Carlos José de Oliveira, que é uma 

pessoa preparada e de Deus e que coloca em prática os valores defendidos pelo Papa Francisco”, disse o 

Prefeito Junior da Femac ao recepcionar o novo Bispo junto com os servidores do Executivo e do 

Legislativo. 

 Dia 6 de abril de 2019, sábado, foi um dia marcante para a história da Diocese de Apucarana, 

quando, na parte da manhã, foi muito solenemente celebrada a posse de Dom Carlos José de Oliveira como 

seu quinto Bispo Diocesano. Dois momentos foram mais emocionantes: o momento em que Dom Carlos 

ocupou a cátedra – a cadeira reservada ao Bispo que fica ao fundo do altar da Catedral e a homilia feita por 

ele. Numa entrevista, Dom Carlos disse ter ficado surpreso com a acolhida recebida em Apucarana: 

“Cheguei a Apucarana em definitivo na segunda-feira (01) e, desde então, fui recebido de forma tão 

carinhosa que fiquei impressionado. Pude perceber que esta é uma região muito acolhedora, o que me deixa 

muito feliz”. 

 No início da manhã, pelas 9 horas, lideranças religiosas e comunitárias de Apucarana e região 

participaram de uma carreata em homenagem ao novo Bispo, e também de uma calorosa recepção na Praça 

Rui Barbosa, em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A emoção tomou conta dos apucaranenses e 

visitantes. Na parte interna da igreja, todos os lugares foram preenchidos. Para acomodar todos os fiéis, foi 

montada uma estrutura na parte externa da Catedral, com tendas e telão para a transmissão da missa.  

 

Dom Carlos assumiu o cargo durante a Santa Missa iniciada por volta 

das 10 e encerrada pelas 13 horas na Catedral Nossa Senhora de Lourdes de 

Apucarana. A celebração muito solene contou com a presença de centenas de 

fiéis, além de lideranças políticas, civis e religiosas: vários bispos, inclusive os 

dois da Igreja Católica Ucraniana, Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo 

Metropolita e Dom Meron Mazur – Bispo Eparca, mais de 100 padres, estando 

presente o Pároco ucraniano de Apucarana – Pe. José Hadada, autoridades civis, 

como Beto Preto – Secretário de Saúde, representando o Governador Ratinho 

Junior, Junior da Femac – Prefeito, Major Roberto Cardoso – Comandante do 

10º BPM, além de mais de 20 prefeitos e vereadores da região e do interior 

paulista. Dezenas de ônibus trouxeram caravanas de todo o Paraná e também do 

interior paulista, sobretudo da região de Botucatu, onde Dom Carlos nasceu e 

passou a maior parte da sua vida. 
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Ao final da celebração, o Prefeito Junior da Femac 

e demais autoridades e participantes da celebração cumpri-

mentaram Dom Carlos, desejando bênçãos na sua nova 

empreitada. Junior entregou uma bandeira de Apucarana 

em homenagem ao novo Bispo da Diocese. 

Brasão de Dom Carlos 

Conforme antiquíssima tradição, os bispos eleitos 

devem apresentar publicamente, antes da Ordenação 

Episcopal, o próprio Brasão Episcopal. Dom Carlos tornou 

público seu brasão no dia 2 de fevereiro – Festa da 

Apresentação do Senhor. 

Em campo de azul, com uma cruz latina de ouro 

adestrada, acompanhada de um lírio ao natural, no cantão 

direito do chefe, de um besante de prata com um coração ferido de vermelho, flamejante de ouro, no cantão 

esquerdo do chefe, de um jarro e bacia de ouro com uma toalha de prata deitada junto à bacia, no cantão 

direito da ponta, e uma letra “M” de ouro ladeada em círculo por doze estrelas de prata, no cantão direito da 

ponta. Completa o conjunto uma cruz hastil de ouro e como timbre o chapéu eclesiástico de verde forrado de 

vermelho, com cordas e borlas, no número de doze, distribuídas nos flancos em linhas de uma, duas e três. 

Sob o escudo um listel de prata a inscrição latina “CUM MARIA MATRE IESU” em capitais de negro. 

Cristo e Maria. O campo em azul com a cruz latina em ouro nos remete à heráldica adotada pelo 

Papa São João Paulo II. O azul representa o firmamento celeste e o manto de Nossa Senhora, sendo que este 

esmalte significa: justiça, serenidade, fortaleza, boa fama e nobreza. 

A CRUZ é o instrumento da salvação de todos os homens e representa Jesus Cristo e, sendo de ouro 

(assim como nos demais símbolos onde se replica), simboliza: nobreza, autoridade, premência, generosidade, 

ardor e descortínio. 

A letra “M” representa a Virgem Maria, primeira cristã e modelo do itinerário da fé. Ela é a Cheia de 

Graça (Lc 1,28), Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira da Diocese de Apucarana. É 

Maria, aquela que permanece junto ao Senhor até sua Cruz, Nossa Senhora da Piedade (Jo 19,25), Padroeira 

de Lençóis Paulista. 

Cenáculo. A letra “M”, em meio às doze estrelas, faz alusão ao Cenáculo, a Igreja nascente. “Todos 

eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de 

Jesus…” (At 1,14). Justamente este versículo remete ao lema episcopal: “Com Maria, Mãe de Jesus”. O 

Cenáculo é de onde partiram os Apóstolos em Missão, enviados pelo Espirito Santo em Pentecostes: uma 

Igreja em permanente saída. O Cenáculo expressa, também, a unidade do Colégio Episcopal, agindo com 

Pedro e sob Pedro, sempre na Ação do Espirito Santo. 

São José. O lírio florido se refere à figura de São José, o Justo, protetor da Sagrada Família. Assim, 

este símbolo recorda e homenageia as raízes do Bispo, famílias Oliveira e Santi, Grecco e Falcadi, e, por 

conseguinte, recorda e enfatiza a premente e necessária valorização da Família Cristã. Sua ordenação no dia 

de São José, recorda o início do Pontificado do Papa Francisco. 

Lavabo. O jarro, bacia e toalha nos remete ao Lava-Pés, o mandamento do Amor e doação perene 

aos irmãos. Aqui se destaca a Igreja Ministerial, os Apóstolos são exortados a imitarem o Mestre, gerando a 

compreensão de que os pequenos e humildes são os dons mais preciosos que Jesus nos confiou, como 

constantemente recorda o Papa Francisco ao indicar a vocação dos Bispos. 

 

Eucaristia. O símbolo da Eucaristia na Hóstia com o Sagrado Coração de Jesus ao centro, dele 

escorrendo três gotas do Precioso Sangue. “Este é o 

meu Corpo, este é o meu Sangue…” (Lc 22,19-20). 

Aqui se contempla o centro da fé de Maria, dos Após-

tolos e seus sucessores, do povo fiel: enfim, da Igreja. 

Com este símbolo, o Bispo recorda ainda sua 

Paróquia de origem, Sagrado Coração de Jesus, 

situada em Botucatu, o desenvolver da sua vocação, 

as Paróquias por onde passou e todos os irmãos e 

irmãs na fé conquistados em Cristo Jesus, a quem o 

Bispo, se devota e consagra seu Ministério Episcopal. 

Cristo, Centro de tudo, Alfa e Ômega. 

Secretariado Metropolitano 
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POSSE DE DOM WALTER EM 

UNIÃO DA VITÓRIA 
 

A Diocese de União da 

Vitória estava vacante desde o fale-

cimento de Dom Agenor Girardi, 

ocorrido em 08 de fevereiro de 

2018, sendo, então, assumida tem-

porariamente pelo Pe. Mário Fer-

nando Glaab, como Administrador 

Diocesano. No dia 09 de janeiro de 

2019, o Papa Francisco nomeou 

Dom Walter Jorge Pinto como 

Bispo para a diocese vacante. Sua 

ordenação episcopal aconteceu no dia 30 de março, na cidade de Viçosa, Minas Gerais, e sua posse 

como quarto Bispo da Diocese de União da Vitória foi celebrada nos dias 26 e 27 de abril, com duas 

programações: uma sessão cultural na sexta-feira à noite e outra litúrgica no sábado de manhã. 

 

Biografia 

 

 Dom Walter Jorge Pinto é natural da cidade de Ubá, MG. Nasceu em 12 de fevereiro de 1963, 

e ingressou no Seminário São José, na Arquidiocese de Mariana, MG, em 1996, onde cursou Filosofia 

e Teologia. Dom Walter também é 

graduado em agronomia pela Uni-

versidade Federal de Viçosa, MG, 

com mestrado na área de Fitotecnia. 

Ordenado padre em 2002, 

por Dom Luciano Pedro Mendes de 

Almeida, na Arquidiocese de 

Mariana-MG, atuou na Paróquia 

São Sebastião, em Pedra do Anta, 

MG, na Paróquia São João Batista, 

em Viçosa, e na Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima, também em 

Viçosa. Foi assessor da Pastoral 

Familiar, assessor regional do Ser-

viço de Animação Vocacional e defensor do vínculo no Tribunal Eclesiástico Marianense.  

Antes de sua nomeação para a Diocese de União da Vitória, era pároco da Paróquia São José 

Operário, na cidade de Barbacena, MG.  

 

Ordenação episcopal 
  

Dom Walter foi sagrado Bispo na cidade de Viçosa, no dia 30 de março de 2019, às 10 horas, 

em cerimônia concorrida na igreja São João Batista. Alegria, fraternidade e comunhão uniram a Igreja 

Particular de União da Vitória, PR e a Diocese de Mariana, MG. Fiéis da Paróquia Santuário São José 

Operário da cidade de Barbacena trouxeram um cartaz agradecendo o tempo vivido com o Pe. Walter 

até o momento de sua nomeação para Bispo. 

 Além dos inúmeros leigos que acompanharam a cerimônia, a ordenação contou com a presença 

de mais de cem padres, três diáconos e oito bispos. Entre os bispos estavam: Dom Airton José dos 

Santos, Arcebispo de Mariana, MG, como ordenante principal, e Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arce-

bispo emérito de Mariana e Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba, PR, como bispos 

coordenantes. 

 

 Posse 

A acolhida oficial a Dom Walter teve início dia 26 de abril, às 20h30min, em União da 

Vitória, com uma sessão cultural no salão paroquial da igreja matriz Nossa Senhora do Rocio. 

Contando com pronunciamentos de lideranças eclesiásticas, religiosas e leigas, o evento aberto ao 
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público ofereceu belas apresentações culturais 

por grupos étnicos atuantes na região e que 

preservam tradições religiosas e culturais. 

 

 Com apresentações e comentários do 

Dr. Marcos Leão, que foi o principal articu-

lador do evento, a programação cultural 

seguiu o seguinte roteiro: 1 – abertura e sal-

dação pelo Pe. Mário Fernando Glaab, Admi-

nistrador Diocesano; 2 – Coral Paroquial 

Nossa Senhora do Rocio (cantos Luar do 

sertão e Rainha do Paraná); 3 – Grupo Folcló-

rico Ucraniano Fialka (Previt); 4 – Centro de 

Danças Porto União das Vitórias (três Solos 

de Ballet Clássico); 5 – discurso de Dom Walter Michael Ebejer, OP, Bispo Emérito; 6 – Grupo de 

Danças Evolution (Dança germânica Polka); 7 – Associação Cultural Polska Braziliana Karol Wojtyla 

(cantos Zyczymy, zyczymy e Czarno Madonno); 8 – discurso de uma representante das congregações 

religiosas; 9 – Grupo Freude der Zwillingsstädte (cantos Gloria, glória, alleluja e Ave Maria); 10 – 

discurso do Diácono Luís, representante dos Diáconos da Diocese; 11 – Coral Paroquial Sagrado 

Coração de Jesus (cantos Merica, merica e  Reginella campagnola); 12 – discurso de Célio Reginaldo 

Calikoski, representante da Catequese da Diocese); 13 – CTG Fronteira da Amizade (Invernada infan-

til, juvenil e veterana); 14 – Instituto Cultural Grünenwald (cantos Du grober Gott e Köhlerliesel), 

Folclore Ucraniano Kalena (cantos 

Cedju ia kraj vikonetchka e Ves-

noiu rankom); 15) Grupo Folclórico 

Ucraniano Fialka (dança Hopak). 

Entre os últimos números, o Prefei-

to de União da Vitória Santin Rove-

da fez seu pronunciamento dando 

as boas-vindas ao novo Bispo. Com 

mais de duas horas e meia de apre-

sentações, a sessão encerrou com as 

palavras de Dom Walter Jorge e 

bênção final.  

   

A posse propriamente dita, 

como 4º Bispo diocesano, foi celebrada dia 27, sábado, às 10 horas, na Catedral Sagrado Coração de 

Jesus de União da Vitória. Chovia de manhã. O rito principal, celebrado no presbitério, consistiu na 

recepção do báculo (espécie de cajado, representando seu ofício de Pastor na Diocese) das mãos do 

Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Curitiba Dom José Antônio Peruzzo e no assentar-se na 

cátedra (cadeira destinada ao Bispo diocesano).  

 

Após o rito de posse seguiu a Santa Missa campal, em frente à Catedral. O tempo colaborou 

aparecendo o sol durante a Santa Missa. A celebração contou com a participação de autoridade s civis 

e religiosas das cidades de União da Vitória, Porto União e cidades vizinhas. Dezenas de caravanas 

ligadas às paróquias de todos os municípios da região participaram da emocionante solenidade 

eclesiástica. Leigos e religiosos, bispos e padres da Arquidiocese de Mariana, MG, onde Dom Walter 

Jorge atuou como padre, bem como familiares, também estiveram presentes.  

 

Em sua homilia, comentando as leituras de At 4,13-21 e de Mc 16,9-15 e interpretando seu 

lema episcopal “Por Jesus e pelo Evangelho” (Mc 8,35), Dom Walter expôs o espírito de seu projeto 

pastoral diocesano, que será profundamente marcado pelo trabalho conjunto, unindo as forças 

diocesanas desde o clero até as famílias em vista da realização do Reino de Deus.  

 

Secretariado Metropolitano 
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PEREGRINAÇÃO EM RIO DAS ANTAS 
  

No primeiro domingo após a Festa da Páscoa, chamado Domingo de São Tomé, dia 28 de abril de 

2019, na igreja matriz da Paróquia Exaltação da Santa Cruz, Município de Cruz de Machado, aconteceu a 11ª 

peregrinação de petição da graça da beatificação da Serva de Deus Ir. Ambrósia Sabatovych, uma religiosa 

da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, que morreu salvando as meninas do internato entre as 

chamas de um incêndio, provavelmente criminoso, ocorrido no dia 28 de fevereiro de 1943. Nesta matéria, 

podem ser verificados alguns dados biográficos da Irmã Ambrósia e as informações básicas sobre o processo 

de canonização, terminando com a notícia da celebração. 

 

Dados biográficos 
 

Irmã Ambrósia Ana Sabatovych nasceu em 1895, na localidade de Turynci (Туринці), no distrito de 

Zhovkivskiy (Жовківський), da província de Lviv e, no mesmo ano, ainda criança, chegou ao Brasil junto 

como os seus pais.  

Em 1917, entrou na Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, adotando o nome de 

Ambrósia, trabalhando com os doentes, órfãos, nos serviços domésticos, etc.  

Em 28 de fevereiro de 1943, o edifício do orfanato em Rio das Antas pegou fogo e a Irmã Ambrósia 

morreu heroicamente, salvando as vidas das meninas de quem cuidava. Junto com a religiosa morreram seis 

meninas, a menor de todas, nos seus braços. 

A opinião sobre a santidade da Irmã Ambrósia começou a difundir-se principalmente a partir do ano 

de 1993, cinquentenário da sua morte.  

Hoje, no local do orfanato destruído pelas chamas, existe um grande monumento com a cruz, a foto 

da Irmã Ambrósia e uma placa com o nome das duas religiosas e das seis meninas falecidas no trágico 

incêndio. Neste local e na capela da bênção da 

água são colocados alguns relatos dos possí-

veis milagres (precisam ser declarados tais 

pela Igreja, após rigorosa pesquisa, incluindo a 

opinião de médicos), os quais aconteceram 

entre as pessoas que pediram a sua proteção. 

Diversas pessoas relatam graças alcançadas 

por intercessão da Irmã Ambrósia. 

 

Processo de canonização 

 

No dia 30 de maio de 2008, na 

localidade de Rio das Antas, perto da cidade de 

Cruz Machado, na igreja católica ucraniana 

local Exaltação da Santa Cruz, foi iniciado o 



~ 37 ~ 
 

processo de canonização da 

Irmã Ambrósia Sabatovych pe-

lo então Bispo Eparca Dom Vo-

lodemer Koubetch. 

Até o momento solene 

da cerimônia de canonização, se 

for o caso de um candidato ter 

essa honra na Igreja, já sendo 

anteriormente proclamado bea-

to, acontece um longo processo 

que geralmente dura anos e até 

décadas.   

Antigamente, somente 

o Papa podia promover uma 

causa de canonização. Hoje em 

dia, os bispos têm autoridade 

para isso. Portanto, em qualquer diocese do mundo, pode-se iniciar uma causa de canonização. Para cada 

causa é escolhido pelo bispo um postulador, espécie de advogado, que tem a tarefa de investigar 

detalhadamente a vida do candidato para conhecer sua fama de santidade.  

No processo de canonização da Irmã Ambrósia, a postuladora nomeada é a Ir. Josafata Pachechenik, 

SMI, que dirige, na atual fase do processo, principalmente os trabalhos da pesquisa histórica. Várias outras 

pessoas também atuam no processo, sendo os historiadores os mais importantes nesta fase.  

Quando a causa é iniciada, o candidato recebe o título de servo de Deus, que é o caso da Irmã 

Ambrósia. O primeiro processo é o das virtudes ou martírio. Este é o passo mais demorado, porque o 

postulador deve investigar minuciosamente a vida do Servo de Deus. Em se tratando de um mártir, devem 

ser estudadas as circunstâncias que envolveram sua morte para comprovar se houve realmente o martírio. Ao 

terminar este processo, a pessoa é considerada venerável. 

O segundo processo é o milagre da beatificação. Para se tornar beato é necessário comprovar um 

milagre ocorrido por sua intercessão. No caso dos mártires, não é necessária a comprovação de milagre. O 

terceiro e último processo é o milagre para a canonização. Este tem que ter ocorrido após a beatificação. 

Comprovado este milagre o beato é canonizado e o novo Santo passa a ser cultuado universalmente. 

 

Celebração do dia 28 de abril de 2019 

 

 A chuva que perdurou forte durante o sábado à tarde e à noite deu uma trégua. Mas o tempo estava 

carregado. Mesmo assim, os fiéis paroquianos e devotos da Irmã Ambrósia compareceram em número 

expressivo para rezar mais uma vez pela graça de sua beatificação. Foi destacada a presença da Família 

Kozlinski de Pato Branco, parentes do falecido Pe. Nivaldo, que foi pároco em Rio das Antas por muitos 

anos.  

Às 10 horas, lidas as intenções e feita a procissão de entrada, deu-se início à Divina Liturgia solene 

pontifical, presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch e concelebrada pelo Pároco Luiz 

Pedro Polomanei e o Vigário Paroquial de 

União da Vitória Pe. Juliano Rumoviski. Con-

vidados pelo zeloso Pároco, vindos de Mallet, 

o Diácono João Basniak e os acólitos Tiago 

Henrique Oszust, Eduardo Barbosa Araújo e 

Jairo Kutianski (Dorizon) prestaram o devido 

serviço litúrgico. 

Em sua homilia, Dom Volodemer 

lembrou alguns dados históricos da Irmã Am-

brósia e explicou um pouco o processo de 

canonização, como se pode ler acima. Ele 

continuou fazendo uma reflexão sobre o drama 

da fé pelo qual passaram os seguidores de 

Jesus Cristo, os santos e santas. Pelo mesmo 

drama passam, também hoje, os cristãos. A fé 

sempre é provada e vai amadurecendo no de-
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correr da vida. Grandes santos, como, por 

exemplo, São Pedro, fraquejaram na fé, mas 

foram fiéis a Deus até o último instante de suas 

vidas. O Apóstolo Tomé também fraquejou, 

sendo repreendido pelo Mestre Ressuscitado, 

mas se firmou na fé e se santificou. Pela sua fé 

e amor a Deus e ao próximo, Irmã Ambrósia 

deu o testemunho máximo de virtude heroica, 

tentando salvar as meninas do fogo que tomou 

conta do orfanato. Uma grande motivação para 

a nossa fé! 

Após a celebração litúrgica, foi feita a 

unção com o santo óleo e distribuído o pão 

pascal (Artos). Mesmo com o céu quase derra-

mando água, os presentes foram em procissão 

até o monumento consagrado à Irmã Ambró-

sia, onde, já sob leve chuva, se fez a oração de solicitação da graça de sua canonização.  

Com os guarda-chuvas abertos, alguns devotos foram apanhar água benta na capela, outros voltaram 

para a igreja e, finalmente, todos se dirigiram ao salão paroquial para o almoço de confraternização, mais 

encorajados e iluminados pelo testemunho de fé e amor da humilde e virtuosa Irmã Ambrósia. 

  

Secretariado Metropolitano 
 


