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Mais uma festa de Natal. Mais um ano que se foi. Mais um ano que chegou.
Sedenta de presentes, “adrenalina”, badalação, novidades, sensações, emoções, curtições...
Muita gente mergulha no mar da superficialidade, secundariedade, fugacidade natalina. Correndo
atrás das coisas superficiais, secundárias e até mesmo insignificantes. E assim as coisas mais
significativas e primordiais perdem o sentido. As coisas mais bonitas perdem a beleza. As coisas
mais alegres se tornam enfadonhas. E o Natal pode até virar “uma coisa sem graça”. É importante,
sim, ganhar e dar presentes, fazer uma bela festa, reunindo familiares e amigos. Mas é urgente
pensar mais nas coisas da alma, do espírito. É preciso buscar mais as coisas de Deus, que divinizam
e humanizam, e menos as coisas do homem desumanizado e desalmado pelo materialismo,
egoísmo, hedonismo, orgulho, autossuficiência, indiferentismo, idolatria do dinheiro.
Natal é tempo de dar um “upgrade” na vida espiritual, que é cultivada no humus da psiquê
bem instruída e cuidada. Que as dores e dificuldades passadas sejam ressignificadas como
experiências e lições de vida, a fim de que os próximos problemas – e eles virão inexoravelmente –
sejam solucionados com mais determinação e sabedoria. Para que seja possível continuar a
caminhada existencial, o caminho da vida, com mais firmeza a cada passo, sem nunca perder a fé, a
esperança e o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Amar devidamente a si mesmo é se
capacitar para o amor mais amplo, que vai até a Divindade e desce na humanidade.
Natal é tempo de renovar as nossas esperanças, agradecer a Deus por todas as bênçãos
recebidas e por tudo que passamos durante o ano que está se findando. É tempo de acreditar em um
futuro melhor, começando por um ano melhor. Lembrando que 2020 não será melhor
“automaticamente”, mas por um conjunto de fatores sociais e ambientais e também pelo nosso
esforço pessoal, familiar e comunitário, potencializado e energizado pela nossa fé-esperança-amor e
pelo toque divino. É preciso transcender o mero humanismo para tocar a esfera do divino, onde
Deus está presente e atua: presença essa garantida e realizada pela encarnação do Filho de Deus –
Jesus Cristo, que está entre nós. Isso constitui o verdadeiro sentido do Natal e de toda a vida cristã e
da Igreja.
Que a maior promessa de Ano Novo seja, então, o fortalecimento da nossa fé-esperançaamor e que a saibamos cumprir em cada um dos 365 dias. Que o Evangelho seja a orientação
principal em cada dia deste novo ano.
Khristos Rodevsia! Feliz Natal e Ano Novo!
Dom Volodemer Koubetch
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і митрополитам,
боголюбивим єпископам, всечесному духовенству,
преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам,
в Україні та на поселеннях у світі сущим
Не бійтеся! Оце сповіщаю вам велику радість!
Лк. 2, 10
Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Сьогодні ангели на небі співають і торжествують, усе творіння наповнене радістю, бо
Спаситель і Господь днесь нам народився у Вифлеємі юдейському. Ця радість, яку особливо
відчуваємо з нинішнім світлим святом, у віруючого християнина є частиною його буття,
видимим знаком і плодом безнастанної Божої присутності. Радість із приходом Спасителя
на землю розвіює всі страхи і непевності людського життя, бо «з нами Бог», раз і назавжди!
В євангельській розповіді світло Божої присутності спочатку викликає страх, тому що
людина, природно, боїться невідомого, неочікуваного чи непевного: «Були ж у тій стороні
пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось
ангел Господній їм з'явився і слава Господня їх осіяла й великий страх огорнув їх» (Лк. 2, 8-9).
Але слово від ангела «не бійтеся» і благовість про радісне народження Спасителя усуває цей
страх: «І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (2, 12). Пастухи охоче
йдуть на місце, куди вказав їм ангел, там поклоняються новонародженому Спасителеві і
відтак самі стають благовісниками радості.
Новонароджений Спас – воплочена Божа любов, що, як єдине і вічне джерело радості,
усуває страх. Справжня любов – це не тимчасове і швидкоплинне людське почуття, а
животворна сила, обшир життя, дарований і забезпечений самим Богом. Лише в просторі
Божої любові й радості людина може жити вповні, розвиватися і бути собою. Бог не хоче,
щоб Його творіння боялося, і тому в Різдві приходить до нас як беззахисна дитина. Син
Божий дає себе покласти в ясла на сіні, дає себе обійняти людськими руками, годувати
людськими грудьми Богоматері. Всемогутній Бог, який нічого не потребує, робить себе
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потребуючим, немічним і залежним від тепла й ніжності людської любові! Він робить нас
сьогодні здатними без страху відкрити наші обійми Богові та ближньому.
Тож звідки береться цей страх? Людина боїться передусім тому, що вона, будучи
відокремленою від Бога через гріх, почувається покинутою і самотньою: сам-на-сам зі світом,
якого не знає, і беззахисною перед його ворожістю. Коли людина закрита до любові свого
Творця, вона навіть Його боїться, хибно сприймаючи Бога як ворожу і чужу силу, що
начебто може їй загрожувати, а тому намагається будувати свій світ без Нього. Вона
ховається від Господа Бога свого, як це колись робив у раю після гріхопадіння Адам.
Читаємо у книзі Буття: «Бог покликав чоловіка і спитав його: "Де ти?". Той відповів: "Я чув
твою луну у саді й злякався…"» (3, 9-10).
Життя людини без Божої любові перетворюється на «простір тривоги і неспокою».
Людина, віддалившись від обличчя Бога, потрапляє на терени постійного страху за своє
життя перед обличчям смерті. Саме цей страх і є інструментом зла, яке неминуче проймає і
паралізує людину, відбирає в неї свободу, позбавляє її радості й надії. Людина поза Богом
боїться також свого ближнього, чужинця, емігранта, бо підсвідомо вважає його конкурентом
за її ілюзорний простір безпеки і достатку. Врешті, вона боїться самої себе: своєї слабкості та
обмеженості. Вона боїться не виправдати очікувань інших, боїться бути невдахою в навчанні
та на роботі в контексті дедалі агресивнішої конкуренції у світі. І ось сьогодні серед нашої
сучасної ночі боязні і непевності лунає голос ангела з небес: «Не бійтеся! Оце сповіщаю вам
велику радість!» Лк. 2, 10
Син Божий народився в людському тілі, щоб подолати саму причину тривоги, страху
і загублення людини. Він і сьогодні, у своєму Різдві, входить зі своєю визвольною
божественною любов’ю у холодні й темні печери сучасної людини, у наш світ, сповнений
щоразу більшою тривогою, у наш особистий простір життя. Народжується між нами, щоб
усунути паралітичну силу наших теперішніх страхів і тривог і щоб сказати людині ХХІ
століття, сказати кожному з нас: «Не бійся!» Про це читаємо у Посланні до євреїв: «А що
діти були учасниками тіла і крови, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю
знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти все
життя тримав у рабстві» (2, 14-15).
Різдво – джерело перемоги над страхами сучасної людини: страхом перед майбутнім і
невідомим, страхом перед іншими, страхом перед смертю. Святкуючи народження нашого
Спасителя, Його радісне різдвяне входження в горизонти нинішнього людства, не даймо
нікому себе залякати! Сказане сьогодні слово ангелів «не бійтеся» також звернене до
українського народу перед лицем викликів сучасної історичної хвилі нашого національного
буття. Якщо «з нами Бог», то хто зможе нас залякати, забрати чи поневолити нашу волю до
захисту нашої держави і народу, до істинної справедливості, гідності та свободи? Пише св.
Іван: «Страху нема в любові, а, навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в
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собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив
нас» (1 Ів. 4, 18-19).
Різдво – це єднання Бога з людиною: Бог сам входить у життєвий простір людини і
починає жити як людина, приймаючи всі невигоди, виклики й загрози. Радіймо, отже, бо
ми ті, кого Христос у своєму народженні визволив від страху, даруючи нам радість у любові.
Він також відновить нашу здатність до любові Бога і ближнього. У Ньому – основи нашого
народного, державного і церковного буття.
Дорогі брати і сестри! З Різдвом Христовим щиро вітаю всіх вас: тих, хто в Україні і
на поселеннях, хто сьогодні святкує разом з рідними і хто далеко від рідних, молодих і
старших, дітей і батьків, здорових і немічних, заможних і бідних. Сьогодні всі ми багаті в
радості та любові новонародженого Спаса. Думкою і серцем я з тими, хто страждає від
тілесних і душевних ран. Усі, хто з вас перебуває у сумнівах і пошуках серед небезпек і
тривог сучасного світу, хто спраглий справжнього миру й радості – прийміть оце моє
різдвяне вітання і мої обійми в любові. Особливо сьогодні я єднаюся в молитві з тими, хто
безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу. З цієї святкової нагоди висловлюю
вдячність і передаю благословення також нашим ветеранам бойових дій. Хай слова нашої
колядки промовляють до серця кожного:

Пастирям уподобімся,
Рожденному поклонімся,
Щоб ізволив мир нам дати,
Скорби в радость преміняти,
Віруючим, віруючим у Нього (Вселенная, веселися).
Зі щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті,
веселих свят Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року!
Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ
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NATAL:
FESTA
DA
COMUNHÃO
DIVINOHUMANA
Todo o tempo que precede a Festa de Natal e um pouco depois é assinalado por muita
beleza: os presépios com tanta arte e originalidade, a beleza das luzes, das árvores enfeitadas, das
igrejas, capelas, casas, lojas e ruas enfeitadas e super iluminadas, a beleza da correria das compras
(apesar do materialismo e consumismo), a beleza dos papais-noéis abraçando as crianças e
distribuindo presentes (apesar da descristianização ocorrida e da intenção comercial), os cantos
natalinos, a santa ceia.
Em tudo isso, pode estar sendo ofuscada senão apagada a verdadeira beleza do Natal: a
beleza divino-humana da encarnação do Filho de Deus, que se fez homem, comungando da natureza
humana, para levá-lo definitivamente à comunhão com Deus. Ainda bem que em meio a tanta coisa,
muitas vezes supérflua, acontece a beleza dos esforços de amor cristão, fraternidade e solidariedade,
com a generosidade de muitas pessoas, até não cristãs, que ajudam os mais necessitados.
Na nossa tradição ucraniana, temos o verdadeiro Papai Noel – o caridoso São Nicolau
(século III-IV – descristianizado e desconfigurado pela Coca-Cola no século XIX e introjetado no
imaginário infantil), a beleza da reunião familiar em torno da “sviata vetcheria”, o “diduch”,
também os presépios, às vezes mais e às vezes menos conforme as características do nosso Rito, a
visita dos “kolhadneke” com as melodiosas e singelas “kolhadas”, as celebrações litúrgicas sempre
muito alegres.
Ao se fazer humanidade e habitar entre nós, o Filho de Deus revelou a beleza escondida em
cada ser humano. Pode haver algo mais elevado e digno do que isso? Pretendemos fazer uma breve
reflexão sobre o Natal na linha do tema sinodal deste ano – Comunhão e unidade na vida e no
serviço da IGCU – colocando principalmente os fundamentos bíblicos. Articulada com o Natal, cuja
essência é a encarnação, a reflexão abre o grande tema oriental da deificação.
Paralelamente ao processo de humanização da divindade, acontece a divinização da
humanidade. Tal convergência do humano e do divino já aparece claramente no ato da criação:
“Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele o criou”
(Gn 1,27), onde ambas as dimensões se fazem presentes na intenção do Criador. A encarnação do
Filho, celebrada no Natal, mostra Jesus como o protótipo de pessoa humana. Na encarnação como
um fato histórico, converge a história de toda humanidade. A afirmação joanina “ele era a luz
verdadeira que ilumina todo homem” (Jo 1,9) sinaliza a encarnação do Filho como um fato que
muda a história da humanidade: Jesus participa da comunidade humana e a sua missão é reconciliar
a humanidade com Deus, libertando-a de todas as amarras e pecados. O Verbo de Deus se faz
pessoa para elevar o ser humano à graça de Deus, reconciliando-o definitivamente com seu Criador.
O Natal cristão-católico tem seu alicerce na correta compreensão de um versículo lapidar do
Evangelho de São João: “E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós!” (Jo 1,14). A “carne” designa
a humanidade em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Revestindo nossa humanidade, o
Verbo de Deus assumiu todas as suas fraquezas, inclusive a morte (BJ). A primeira parte da
afirmação aponta para algo de extrema relevância, qual seja o encontro da transcendência e da
imanência, do divino e do humano, da eternidade e da história, do absoluto e do relativo no
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advento-chegada de Jesus de Nazaré, em quem “o Verbo se fez carne”. Fazendo-se “carne”, ele
pôde, então, viver, habitar, morar entre nós, estar conosco – Emanuel – “Z name Boh”!
Jesus não é só um fato, um acontecimento histórico ou uma data importante do calendário
litúrgico e também civil. A revelação que Jesus faz da vontade do Pai é abrir para nós a comunhão
de vida com Deus e com os irmãos. Tendo a comunhão com o Pai, porque vem do Pai, ele veio para
estabelecer a comunhão da humanidade com o Pai. Os poetas gregos, citados por São Paulo, dizem
que somos da natureza, “raça” divina: “Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns
dos vossos, aliás, já disseram: Porque somos também de sua raça” (At 17,28). A pregação
monoteísta judaica invocava aqui o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de
Deus (Gn 1,26-27; Sb 2,23; Eclo 17,1-8), para tornar manifesto o absurdo do culto aos ídolos (BJ).
Na mesma linha de São Paulo, São Pedro diz palavras profundíssimas: “Pois que o seu
divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o
conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas (glória e virtude)
nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornásseis
participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo
como resultado da concupiscência” (2Pd 1,4). “Participantes da natureza divina” é uma expressão
de origem grega, única na Bíblia e que causa surpresa
pelo seu tom impessoal. O Apóstolo a empregou aqui
para exprimir a plenitude da vida nova em Cristo, isto é,
a comunicação que Deus faz da vida que só a ele
pertence. Está aqui um dos pontos de apoio da doutrina
da deificação dos Santos Padres gregos (BJ) e depois
pelos teólogos bizantinos, eslavos e outros. Um
pensamento lúcido de Santo Atanásio (século III-IV)
ilustra essa bela e animadora realidade teológica,
espiritual e litúrgica do Oriente Cristão: “Deus se fez
homem, a fim de que o homem se tornasse Deus”. A
Teologia Oriental chama essa realidade de theosis,
divinização ou deificação do ser humano; e pode ser
tematizada na reflexão natalina, porque ilumina
profunda e fortemente o sentido do Natal.
Notemos que a participação da natureza divina
acontecerá se acontecer a libertação da corrupção e da
concupiscência, ou seja, sem ascese não haverá
deificação. Recebemos a comunicação da natureza
divina, plenitude da vida que pertence a Deus. É um
dom para nós, um compromisso de fazer um caminho
no qual a vida divina e a vida humana que possuímos sejam nossa vida a ser projetada e a ser
vivida. Jesus é nosso modelo, protótipo, caminho. A encarnação de Jesus, celebrada no Natal e em
outras ocasiões litúrgicas, tem uma consequência fundamental, essencial (essência) e ontológica
para nós, ou seja, uma compreensão profunda do nosso ser e existir, que nos impulsiona a um agir
diferenciado. Aos que creem em Jesus São João diz: “Aquele que diz que está nele, deve também
andar como ele andou” (1Jo 2,6).
Desta forma, o nascimento de Jesus não é só uma questão de um fato da vida dele, mas faz
parte de nossa vida, compreendida em sua plenitude divino-humana ou humano-divina. Trata-se, na
verdade, de um plano de Deus para a humanidade. Por isso, teologicamente falando, não faz sentido
viver só a condição humana. É preciso viver a condição divina, oferecida ao ser humano por Deus
em Jesus.
Uma vez que vivemos na comunhão com Deus pela própria natureza humana que Jesus
possui, é natural viver como Jesus viveu. Mesmo que não nos interessemos, a comunhão está em
nós. Viver o Natal é viver como Jesus viveu. Ele foi totalmente humano, como nós, menos no
pecado, e nem por isso deixou de lado sua divindade. Mostrou que Deus não atrapalha a vida
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humana, mas a eleva, enriquece, aperfeiçoa. Assim, viver a comunhão com Deus é o natural da vida
humana. Mas isso não acontece de forma automática, porque exige a colaboração humana, a adesão
do homem ao projeto de Deus. Para o pecador, “homem velho”, mergulhado na mundanidade e
afundado nos vícios, a conversão é um suplício, algo inatural, sem sentido; a moral cristã com sua
ascese é um “corta prazeres” tresloucado. Mas para o “homem novo”, cristão autêntico, católico
fervoroso, que já se pôs no caminho de subida à montanha da transfiguração (Tabor espiritual,
místico), no processo de deificação pela vida teologal de fé, esperança e amor, de vida sacramental,
de ascese, de oração e de cumprimento das Leis de Deus e da Igreja, é algo tão natural como o fato
de ter que se alimentar diariamente.
Por que não fazer a experiência? Se assumíssemos o caminho que Jesus nos mostrou, nós
estaríamos mais santos-deificados e o mundo estaria bem diferente. A recordação do nascimento de
Jesus de Nazaré estimula as pessoas de boa-vontade a se empenharem, de corpo e alma, na
recuperação da dignidade humana, hoje em dia desconstruída por tantas ideologias e tão aviltada,
para que nelas brilhe a centelha de luz da divindade que carregam dentro de si. O Natal é um
convite aos discípulos e às discípulas de Jesus Cristo para deixarem transparecer a beleza e a
riqueza da divindade escondida em sua humanidade. Nele e com ele somos deificados, divinizados,
ou seja, somos divino-humanos!
Khristos Rodevsia! Feliz Natal e Ano Novo!
Dom Volodemer Koubetch

A LINGUAGEM DA FÉ É A SAGRADA ESCRITURA E O CATECISMO
A linguagem nas suas diversas formas de expressão pode ser coloquial, formal, verbal,
informal, conotativa, denotativa, figurada, corporal, linguagem de programação e por aí vai.
No entanto, a nossa fé também possui uma linguagem que
deve ser gradualmente aprendida ao modo como aprendemos
aquilo que nos faz discernir o certo do errado, o bom do mal, o que
nos edifica do que pode nos arruinar, aprender porque somos
distintos das demais criaturas, porque temos uma alma, etc. Essa
linguagem na vida de fé de um cristão católico é a Sagrada
Escritura e o Catecismo. Sagrada Escritura, porque ali aprendemos
que o eixo em torno do qual gira o Antigo e o Novo Testamento é
a pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Ele é anunciado:
“as Escrituras dão testemunho de mim” (Jo 5,39), e o Novo
Testamento é a realização desse anúncio, ou seja, acontece no
Antigo Testamento a promessa e no Novo Testamento o
cumprimento dela. Nesse sentido, Santo Agostinho ao perscrutar o
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todo dos escritos bíblicos diz que ‘O Novo
Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo se
revela no Novo’. E o Catecismo, porque é uma
exposição pedagógica da fé católica e da doutrina
da Igreja, que tem seu fundamento na própria
Sagrada Escritura, na Tradição apostólica e no
Magistério da Igreja. O Catecismo é composto de
temas que iluminam as situações e problemas
não só da Igreja Católica, mas da vida de cada
pessoa.
Portanto, um cristão católico que não se
dispõe a aprender a linguagem da sua fé será
sempre um atirador a esmo, propositor de ideias
subjetivas, incentivador de absurdos ao modo do que Jesus Cristo ensina a se prevenir, quando
afirma: “São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma
vala” (Mt 15,14). A linguagem da fé do cristão católico deve ser a linguagem da fé dos apóstolos,
dos santos e santas, dos mártires, dos papas e bispos que zelam pela pureza da fé, dos concílios,
enfim deve ser a síntese daquilo que nos faz captar as palavras e obras de Jesus, a fé da Igreja e o
testemunho diário no bem ou no mal.
Os modernos meios de comunicação social ajudam a compreender a linguagem da fé, mas
não devem ser confundidos com a linguagem da fé. Mesmo assim, para se compreender a
linguagem da fé por meio deles é necessária a prudência, isso porque não se pode confundir a fé
católica que possui uma história de 2000 anos com a fé de outras confissões religiosas cristãs, que
estritamente se apoiam na sua Bíblia sem ter a presença de um Catecismo que possa esmiuçar a
compreensão dos temas ali trazidos e confrontá-los com a nossa vida concreta. O Catecismo faz
com que o católico não caia num biblicismo subjetivo, que varia de pregador a pregador.
A Igreja Católica busca fazer compreender e alertar de que devemos estudar o Catecismo
para entender melhor os temas bíblicos e esse estudo não se resume às catequistas e crianças da
catequese, ele faz parte da vida diária de cada católico. Por isso, a Igreja como mãe nos dá esses
manuais de uso diário para que possamos aprender as regras ou normas de casa. Normas essas, que
são a Boa Nova acolhida com espírito de alegria e liberdade e que produzem sabedoria, libertação e
salvação.
Volto a insistir na importância da leitura Orante da Bíblia, a chamada Lectio Divina. Ler a
Bíblia, perguntando o que Deus quer e como lhe responder nas circunstâncias concretas da vida é
algo que facilita compreender não só a nossa fé, mas também a vida no seu aspecto humano e
divino. Ao lermos a Bíblia e encontrarmos algum tema predominante que nos chame a atenção,
procuremos conferir o que e como trata disso o Catecismo da IGCU “Cristo – nossa Páscoa” ou até
mesmo o “Catecismo da Igreja Católica”, o qual encontramos facilmente no pé da página do site:
http://w2.vatican.va/content/vatican/pt.html, nos chamados “Textos Fundamentais”.
Temos necessidade permanente para
estar familiarizados e ter intimidade com a
linguagem da nossa fé: Sagrada Escritura e
Catecismo, caso contrário, corremos o risco
de nos acostumarmos a julgar que se trata de
algo próprio de um determinado grupo de
Igreja e nada mais.
Pe. Elias Marinhuk, OSBM
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PRINCIPAIS CATEQUISTAS NA
COMUNIDADE ECLESIAL:
BISPOS, PADRES, CATEQUISTAS E A
COMUNIDADE PAROQUIAL
O esforço que se faz no âmbito da
catequese através da fé professada pela Igreja
Católica e mais precisamente pela nossa Igreja
Greco Católica Ucraniana é fazer compreender
que a responsabilidade do “ser catequista” é
ampla e envolve tanto o aspecto pessoal como
o comunitário e o social. Isso porque a
catequese atinge a pessoa do fiel, a sua família,
a sua vida junto aos irmãos e irmãs de fé, todos os movimentos e pastorais da paróquia, a Igreja e
seu contexto. Não se pode pensar num funcionamento em janelas como fosse uma prisão ou castelo
cheio de regras, mas no sentido que possa ser compreendido nos seus 360 graus, ou seja, como um
círculo completo, livre, dinâmico e proativo.
Dentro dessa perspectiva podemos perceber que essa dinamicidade envolve a comunhão dos
padres, catequistas e comunidade paroquial com o seu bispo,
para que tudo funcione não por partes ou interesses, mas no todo e se completando. Por isso, o
Arcebispo Maior da nossa Igreja Greco Católica Ucraniana, Dom Sviatoslav, faz o pedido:
“Ajudem-nos a organizar bem, com qualidade e senso da santa obrigação, ajudem-nos a garantir a
realização do processo do ensino cristão e da educação das crianças, dos jovens e dos adultos,
para levar a Palavra de Deus e as verdades da fé a todos os fiéis”. Não basta somente uns ensinar e
outros aprender, é preciso com que a unidade de todos possa fazer com que haja uma formação
permanente de todos sem exceção, não descuidando dos mais necessitados e/ou marginalizados por
alguma razão, e essa formação possa ser sentida não como cumprimento de regras ou observância
de mandamentos, mas como vida e “vida em abundância” (Jo 10,10).
Não podemos nos contentar somente com os poucos momentos de oração pessoal ou
comunitária como Divinas Liturgias (Missas), novenas e terços, é preciso investir nos mais diversos
meios como reuniões das comissões, dos movimentos e pastorais, contatos entre comunidades,
contatos entre grupos de WhatsApp, Facebook, etc., para que o aprofundamento da fé e sua
vivência não se acomode. Esse é o desafio que cabe a cada fiel católico, como consequência dos
direitos e deveres trazidos pelo Batismo e Crisma.
Portanto, mesmo desafiados pelas tarefas diárias, cabe-nos em comunhão com o bispo,
edificar as nossas vidas nesse “vem e vai”, onde vem a graça e vai a resposta que damos ao nosso
Deus, não esquecendo que cada encontro é sempre uma razão para celebrarmos o Cristo
Ressuscitado entre nós. Assim, cumprimos o sacerdócio no sentido mais amplo do termo, onde
reina Cristo Sacerdote entre nós como Mestre
e nós os seus discípulos e discípulas sendo sua
boca, suas mãos, seus pés e seus ouvidos,
enfim seu rosto.
Concluo esses artigos com as palavras
do documento “Iniciação à vida cristã:
itinerário para formar discípulos missionários,
nº 112”: ‘A ação do Espírito Santo faz... com
que a Igreja se torne Mãe, geradora de filhos
e filhas que, à medida que vão sendo inseridos
no mistério de Cristo, se tornam, ao mesmo
tempo, crentes, profetas, servidores e
testemunhas... Onde houver alguém à procura
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da água viva e borbulhante, disposto à
busca de Deus em Jesus Cristo, aí ela está
presente para criar as condições favoráveis
ao início de um caminho de vida nova:
anunciando o querigma (Boa Nova),
favorecendo o aprofundamento, iluminando
a vida e saboreando os mistérios cristãos’.
Portanto, todo o reconhecimento às
nossas comunidades paroquiais, às famílias,
às catequistas e aos padres, que em
comunhão com o bispo, fazem acontecer a
Igreja, não é suficiente somente ser Igreja. A
todos vocês e vossas famílias pela
intercessão da Santíssima Mãe de Deus e a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo vos
acompanhe e permaneça sobre vós. Amém!
Pe. Elias Marinhuk, OSBM
BISPOS DO PARANÁ REALIZARÃO
A VISITA AD LIMINA EM FEVEREIRO DE 2020
Durante os dias 17 a 27 de fevereiro de 2020 os Bispos do Regional Sul 2 da CNBB estarão
em Roma, na Itália, para realizar a tradicional Visita Ad Limina Apostolorum. O nome, em latim,
Ad Limina Apostolorum significa, literalmente, “no limiar dos apóstolos”. Ou seja, os bispos de
hoje, que são os sucessores dos apóstolos, vão estar no limiar, na soleira, às portas das basílicas dos
apóstolos (Pedro e Paulo), na diocese de Roma, que é presidida pelo sucessor primeiro de Pedro, o
Papa.
Trata-se de uma atividade, prevista pelo Código de Direito Canônico (399-400) (CCEO 92
§3, 208, 317) que os bispos, organizados por regionais ou países, realizam a cada cinco anos, a fim
de manifestar a comunhão com o Papa e revigorar a fé e a própria responsabilidade de sucessores
dos Apóstolos. A última visita Ad Limina dos Bispos do Paraná, no entanto, aconteceu há quase 10
anos, de 3 a 13 de novembro de 2010. Colaborou para que esse intervalo de tempo entre as visitas
fosse maior, a troca dos pontífices, em 2013, e tantos outros compromissos e situações da vida
eclesial.
Nesse período, a Igreja do Paraná também passou por diversas mudanças no pastoreio de
suas dioceses, por isso, para 10 dos 22 bispos que realizarão a visita, será a primeira vez. Entre eles,
o arcebispo de Londrina (PR) e presidente do Regional Sul 2, Dom Geremias Steinmetz, que foi
ordenado bispo em maio de 2011, e diz ser um momento que se reveste de grande expectativa.
“Primeiro pelo encontro com o Papa. Depois, por voltar às raízes da fé, aos locais onde os
apóstolos entregaram a vida por causa da fé, sendo martirizados. Foi nesses lugares que a fé
floresceu nos primeiros tempos da Igreja e a partir dali que nós tivemos a possiblidade de receber
a fé”, disse Dom Geremias.
Também para Dom Amilton Manoel da Silva, bispo auxiliar de Curitiba e secretário do
Regional Sul 2 da CNBB será a primeira visita Ad Limina. Ele afirma ser um momento para
fortalecer e encorajar cada bispo em sua missão, frente aos desafios das dioceses e da Igreja. “A
expectativa maior é o encontro com o
Papa Francisco, por ouvir aquilo
que o pastor maior tem a dizer aos
pastores da Igreja do Paraná.
Depois, a visita aos vários dicastérios, que são departamentos de ajuda
ao Papa. Por fim, será um momento
bonito em que todos os bispos e os
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eparcas estaremos juntos, por dez dias, rezando, trocando
experiências e esse encontro solidifica também a Igreja
do Paraná”, afirmou Dom Amilton.
A preparação
Os dez dias de visita Ad Limina são precedidos por
um longo período de preparação. Ao longo do ano de
2019, cada bispo se dedicou à tarefa de preparar um
relatório sobre a caminhada de sua diocese, desde a última
visita. Tal relatório já foi enviado, seis meses antes da
visita, para a Congregação dos Bispos, que o apresentará
ao Santo Padre para que possa tomar conhecimento sobre
a realidade de cada Igreja particular.
O relatório não é uma prestação de contas do bispo ao Papa sobre a diocese, mas sim um
instrumento precioso para que o Papa, junto aos seus assistentes mais próximos, conheça a realidade
da Igreja em todo o mundo e assim possa continuar a presidi-la na caridade. Além disso, preparar
tal relatório serve até mesmo para o próprio bispo avaliar a caminhada de sua Igreja particular e
auxiliar em sua programação pastoral. Claro que, para este trabalho de elaboração de um relatório
de vários anos, o bispo conta com a ajuda de colaboradores competentes e de confiança.
Além disso, a primeira e melhor preparação para a Visita Ad Limina é a espiritual. O
“Diretório da Visita Ad Limina” a define como “um ato que todo bispo cumpre para o bem de sua
própria diocese e de toda a Igreja, para favorecer a unidade, a caridade, a solidariedade na fé e no
apostolado”. Diante disso, é necessário envolver toda a comunidade na reflexão e na oração por
esse evento.
“A Visita Ad Limina tem como base a unidade, a comunhão e a sinodalidade, que significa
caminhar juntos. Somos uma Igreja que fazemos um caminho juntos, não só os pastores com o
pastor maior, o Papa, mas como povo de Deus a caminho. Com certeza levaremos todo o povo de
Deus conosco, nas orações, nas partilhas, na exposição para o Papa Francisco sobre a caminhada
das dioceses e contamos que todo o povo de Deus também nos acompanhará com a com a oração.
Essa é a beleza da Igreja: estamos juntos e juntos vamos nos fortalecendo na fé, na esperança e na
caridade”, explicou Dom Amilton.
Três momentos da Visita Ad Limina
A programação nos dez dias de visita será extensa, seguindo os três momentos
fundamentais, prescritos em diretório: a peregrinação ao túmulo dos Príncipes dos Apóstolos (Pedro
e Paulo), o encontro com o Santo Padre e os contatos com os Dicastérios da Cúria Romana.
A peregrinação e veneração ao túmulo dos Apóstolos Pedro e Paulo é uma devoção
praticada desde os inícios do cristianismo. Tal prática foi assumida pelos bispos para expressar a
unidade e a comunhão eclesial,
dado que são, na Igreja hoje, os
sucessores dos Apóstolos. “Em
Roma, o apóstolo Paulo trabalhou
na evangelização dos pagãos e
Pedro que, foi para Roma ser um
evangelizador, ali entregou a sua
vida, morrendo crucificado. Esses
dois baluartes da nossa fé precisam ser reverenciados ainda hoje
por aqueles que os sucedem na
condução da Igreja. Essa peregri-
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nação nos leva à origem da fé”, afirma
Dom Geremias.
O ponto alto da visita Ad Limina será o encontro com o Santo Padre,
que os receberá, em audiência na
manhã do dia 24 de fevereiro. Na ocasião, antes de ouvirem o Santo Padre, o
presidente do Regional Sul 2, Dom
Geremias Steinmetz, irá dirigi-lhe a
palavra em nome de todos os bispos.
“Num momento como este, para se
dizer várias coisas é preciso que não se
perca nenhuma palavra, nenhum gesto
e, acima de tudo, nenhuma das boas intenções que temos aqui no Paraná para continuarmos
servindo o Reino de Deus. É uma grande honra, nunca sonhei poder dirigir a palavra ao Santo
Padre, ainda mais em nome dos bispos do Paraná”, diz Dom Geremias.
Por fim, os bispos irão celebrar nas Basílicas de Roma e visitar os vários dicastérios da
Cúria Romana. Uma oportunidade de fortalecer a comunhão com a Santa Sé, conhecendo os
direcionamentos da Igreja em seus diversos âmbitos de atuação.
A comunhão da Igreja do Paraná
A preparação e mesmo a própria visita é um evento que deve proporcionar a comunhão não
só dos bispos com o Papa, mas também de toda a Igreja, todo o povo de Deus. Dessa forma, o
Regional Sul 2 da CNBB quer envolver todos os fiéis de cada diocese na oração por seus pastores,
pelo êxito da Visita, a fim de que produza frutos de santidade para a Igreja.
Neste período, os meios de comunicação, especialmente, as redes sociais digitais do
Regional Sul 2, estarão concentradas em comunicar esse importante evento, a fim de fortalecer
comunhão e a unidade de toda a Igreja. Como primeiro ato, os bispos escreveram uma oração para
que os fiéis rezem nas missas, encontros, reuniões e também individualmente por eles no tempo que
antecede e que acontece a Visita.
ORAÇÃO PELA VISITA AD LIMINA
Ó Deus, Pastor eterno, nós vos agradecemos pelo dom da Igreja una, santa, católica e
apostólica, que é no mundo um sinal visível do vosso amor. Unidos, pela fé, às pessoas de todas as
nações, formamos um único povo, renovados em Jesus Cristo.
Concedei ao nosso(s) Bispo(s) (dizer o nome), a liderança do Bom Pastor, para governar a
nossa diocese de (dizer o nome) em comunhão com a Igreja de Roma, que a preside na caridade.
Pedimos as luzes do Espírito Santo para os Bispos do Paraná, nesse tempo de graça que é a
Visita Ad Limina Apostolorum. Em comunhão com eles, peregrinamos, espiritualmente, até Roma,
para venerar o Sepulcro dos Apóstolos e encontrar o Santo Padre, que é o sucessor de São Pedro, a
quem Jesus confiou a Igreja.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém.
(Rezar um Pai nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai).
Como acompanhar a Visita Ad Limina Apostolorum do Regional Sul 2:
Site: www.cnbbs2.org.br
Facebook: CNBB Sul 2
Instagram: @cnbbsul2
Youtube: CNBB Regional Sul 2
Karina de Carvalho
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FAPCOM PROMOVE O II CONGRESSO CATÓLICO
Nos dias 4 e 5 de novembro de 2019, nas dependências da FAPCOM – Faculdade Paulus de
Comunicação, situada na Rua Major Maragliano, 191, Vila Mariana, São Paulo, aconteceu o II Congresso
Católico, que tratou de um tema altamente espinhoso e dolorido no âmbito da Igreja: Construindo
identidades em meio à crise: “Igreja e escândalos sexuais: a urgência de uma nova cultura formativa”.
No ano de 2017, foi realizado, na faculdade do Mosteiro de São Bento, na região central de São
Paulo, o I Congresso, que foi voltado à reflexão sobre os escândalos de pedofilia. Neste ano, refletiu-se sobre
a mesma temática, mas sob um ângulo diferente. Os questionamentos e perspectivas foram centralizados na
formação presbiteral – inicial e continuada. Para esse encontro, foram convidados especialistas que ajudaram
de forma objetiva, clara e muito franca nessas reflexões, esclarecendo a problemática e animando os
participantes na solução dos problemas tratados que são considerados, na verdade, urgentes, muito urgentes.
Tendo participado desse congresso, o autor do presente artigo organizou-o, apresentando os
especialistas palestrantes, os temas por eles tratados durante o congresso e uma síntese dos elementos mais
importantes a serem considerados na formação presbiteral. Os temas foram apresentados na forma de
conferências e mesas-redondas, sempre abertas ao debate entre os participantes.
1. CONFERENCISTAS
Seguindo a ordem alfabética, são apresentadas as especializações e atuações acadêmicas dos
palestrantes do II Congresso Católico. Para a verificação dos dados e um conhecimento mais detalhado, são
citados os links das informações acadêmicas relativas aos conferencistas.
1.1. Alfredo Cesar Veiga
Graduação em Filosofia, História, Teologia e Psicologia. Mestre em Estética e História da Arte pela
USP (aprovado com distinção), Doutor em História Social pela FFLCH-USP (aprovado com distinção) e
doutorado em andamento em Psicologia Social (PUC-SP). Membro da International Association for the
Psychology of Religion, membro da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) e da Sociedade
Brasileira de Psicologia. Pesquisador na área da Educação e das relações entre o emocionar e a alfabetização
na idade adulta.
https://www.escavador.com/sobre/7035286/alfredo-cesar-da-veiga
1.2. Ana Cristina Canosa Gonçalves
Psicóloga. Especialização em educação sexual e terapia sexual. Diretora de publicações da
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH). Editora responsável pela Revista
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Brasileira de Sexualidade Humana. Coordenadora
da pós-graduação em educação sexual do Centro
Universitário Salesiano (UNISAL). Atua principalmente nos seguintes temas: sexualidade humana, educação sexual, sexualidade infantil, interdisciplinaridade na educação.
https://www.escavador.com/sobre/819816
2/ana-cristina-canosa-goncalves
1.3. André Luiz Boccato de Almeida
Pós-Doutor em Teologia pela PUC-PR
(2018-2019). Doutor em Teologia Moral e Bioética (Pontifícia Universidade Lateranense – Academia
Afonsiana – Roma em 2016)). Mestre em Teologia (PUC-SP em 2009). Especialização (Lato Senso) em
Educação Sexual (UNISAL-SP em 2009). Bacharel em Teologia (Escola Dominicana de Teologia – afiliada
à Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino em 2008). Licenciado em Ciências Sociais (FAFICA-PE
em 2004). Curso de Filosofia. Psicanalista (IBCP). Atualmente se interessa pelo problema da ética nas suas
relações com as questões bioéticas emergentes, a psicanálise (subjetividade e objetividade da afetividade
humana nas decisões morais); fundamentos de uma ética em diálogo com outros saberes humanos e a
formação da consciência moral dos novos sujeitos; a relação entre a ética das virtudes e os paradigmas éticos
contemporâneos; a relação entre corpo e ética na contemporaneidade. É membro da Sociedade Brasileira de
Teologia Moral (SBTM) e do grupo de pesquisa Teopatodiceia (PUC-PR). Líder do grupo de estudos (grupo
de pesquisas em breve) chamado PHAES (Pessoa Humana, Antropologia, Ética e Sexualidade), na PUC-SP.
https://www.escavador.com/sobre/4367597/andre-luiz-boccato-de-almeida
1.4. Boris Agustin Nef Ulloa
Possui Doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana (2008); Mestrado
em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (2001); Graduação em
Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (1995), Graduação em Ciências
Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1989). Atualmente é Assistente
Doutor no Departamento de Teologia Fundamental na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tem experiência na área de Teologia, com ênfase
em Teologia Bíblica, com atuação principalmente nos seguintes temas: Hermenêutica Bíblica, Obra Lucana
(Lc-At), Escritos Paulinos e Evangelhos Sinóticos. Diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da
Assunção da PUC-SP (Quadriênio 2018-2021).
https://www.escavador.com/sobre/494352/boris-agustin-nef-ulloa
1.5. Dom Sérgio de Deus Borges
Dom Sergio de Deus Borges nasceu em Alfredo Wagner (SC) no dia 4 de setembro de 1966.
Realizou os estudos filosóficos com os Freis Capuchinhos em Ponta Grossa (PR) e os estudos teológicos no
Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina (PR). É também licenciado em Pedagogia pela Universidade
Luterana do Brasil e tem especialização em gestão do ambiente escolar pela mesma Universidade. Fez
mestrado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e tem especialização em
Direito do Matrimônio e da Família pela Pontifícia Universidade Santa Cruz de Roma. É doutorando em
Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Católica de Buenos Aires. Foi ordenado presbítero no dia 6 de
fevereiro de 1993, sendo incardinado na Diocese de Cornélio Procópio (PR), onde exerceu as funções:
Pároco da Paróquia São Miguel e São Francisco (1993-1997); Membro do Conselho de Presbíteros e do
Colégio de Consultores (1994-1997, 2000-2012); Assessor da Pastoral da Juventude (1992-1995); Assessor
da Pastoral do Dízimo (1995-1997); Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição
(2001-2003); Assessor da Pastoral Familiar na Diocese (2000-2006); Reitor do Seminário Maior São José
(2000-2011); Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Jataizinho, desde 2011. Exerceu as
seguintes atividades acadêmicas: Professor de Direito Canônico do Instituto Teológico Paulo VI de Londrina
(2001-2004) e Diretor do mesmo Instituto (2003-2004); Diretor do Curso de Teologia da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, Campus de Londrina (2005-2007), e Professor da mesma Universidade,
desde 2005. Professor e Coordenador do Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro,
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em Londrina, desde 2005. Exerce o cargo de Juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Londrina, desde 2001; no mesmo Tribunal,
foi Vigário Judicial Adjunto (2003-2006); e Vigário Judicial desde
2007. É Presidente da Sociedade Brasileira de Canonistas, desde
2011. Sua ordenação episcopal ocorreu, em 18 de agosto de 2012, em
Cornélio Procópio (PR), e a tomada de posse como bispo auxiliar na
Arquidiocese de São Paulo se deu na Catedral da Sé, dia 02 de
setembro de 2012, e no mesmo dia foi acolhido como vigário
episcopal para a Região Santana. Recentemente, Dom Sérgio tomou
posse como Bispo Diocesano de Foz do Iguaçu.
http://arquisp.org.br/bispos-auxiliares-e-vigariosepiscopais/dom-sergio-de-deus-borges
1.6. Ênio Brito Pinto
Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1979),
especialização em Psicopedagogia pela UNIP (1994), mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2002, com o tema “Orientação Sexual na Escola e Religião: Um
encontro não confessado”), é doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (2007, com a tese “Gestalt-terapia de Curta Duração Para Clérigos Católicos: Elementos para a prática
clínica”) e fez o pós-doc em Psicologia Clínica na PUC/SP (2012, “A Compreensão Diagnóstica em Gestaltterapia em diálogo com o DSM-IV-TR”). Atualmente, além de ser psicoterapeuta (gestalt-terapeuta), é
professor do Instituto Gestalt de São Paulo e professor convidado em diversos institutos de Gestalt-terapia no
Brasil. É também membro do ITA (Instituto Terapêutico Acolher), especializado no atendimento ao clero
católico e professor convidado do curso de pós-graduação Lato Sensu de Especialização para Formadores de
Seminários e Casas de Formação Católicas. Tem experiência nas áreas de psicoterapia e de Ciências da
Religião; atua principalmente com os seguintes temas: sexualidade; psicoterapia com base na gestalt-terapia,
especialmente gestalt-terapia de curta duração; orientação sexual e psicologia da religião. Possui diversos
artigos e capítulos de livros publicados nessas áreas, além de livros sobre psicoterapia de curta duração,
compreensão diagnóstica, orientação sexual na escola e sexualidade adolescente publicados no Brasil e no
México. Participa de grupo DIVERPSI, do CRP/SP, voltado para a compreensão da interface entre a
psicologia e os saberes tradicionais.
https://www.escavador.com/sobre/2928910/enio-brito-pinto
1.7. Georgia Pinheiro de Moura Bezerra
Georgia é especialista em Formação Humana (Instituto de Aconselhamento e Terapia do Sentido de
Ser, IATES, Curitiba) e Atendimento de Casais (Universidade de Guarulhos, UNG), graduada em Psicologia
(UNG) e mentora do Instituto de Desenvolvimento Humano FindWay (São Paulo). Este instituto está
construindo um novo site: http://www.institutofindway.com.br
1.8. Humberto Robson de Carvalho
Possui graduação em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras (1984),
graduação em Pedagogia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras (1983), graduação em
Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1989) e mestrado em Educação pelo
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (2000). Educador. Padre da Paróquia N. Sra. dos Prazeres,
Região Episcopal Santana, Arquidiocese de São Paulo. Participa da Comissão dos Presbíteros e atua como
Coordenador da Escola de Formação Pastoral da Região Episcopal Santana. Coordenador do Curso de
Espiritualidade no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Campus Pio XI, e Coordenador do Curso de
Pós-Graduação em Catequese no mesmo Campus.
https://www.escavador.com/sobre/2822197/humberto-robson-de-carvalho
1.9. Maria Inês de Castro Millen
Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1971), graduação em
Teologia pela PUC-Rio (1992), mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora
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(1997) e doutorado em Teologia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (2003). Atualmente é ouvidora e assessora pedagógica do Centro de
Ensino Superior de Juiz de Fora, e
professora titular no curso de Teologia
do Centro de Ensino Superior de Juiz de
Fora. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Ginecologia e
Obstetrícia, atuando principalmente nos
seguintes temas: moral fundamental,
moral social, moral sexual conjugal e
familiar, bioética e antropologia teológica.
https://www.escavador.com/sobre/5644217/maria-ines-de-castro-millen
1.10. Michel Dutra de Faria
Seminarista salesiano do terceiro ano de Teologia. Palestrou no encerramento do congresso como
representante dos formandos.
1.11. Ronaldo Zacharias
Possui pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos (Universidade de Coimbra – Human
Rights Centre – Ius Gentium Conimbrigae (Coimbra – Portugal), doutorado em Teologia Moral (Weston
Jesuit School of Theology – Cambridge-USA), especialização em Educação Sexual (Faculdade de Medicina
do ABC – Santo André-SP), mestrado em Teologia Moral (Academia Alfonsiana – Roma), graduação em
Teologia (Universidade Pontifícia Salesiana – Roma), graduação em Filosofia (Faculdade Salesiana de
Filosofia, Ciências e Letras – Lorena-SP) e graduação em Pedagogia (Faculdade Salesiana de Filosofia,
Ciências e Letras – Lorena-SP). É Coordenador da Pós-Graduação em Educação em Sexualidade do Centro
Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL – desde 2005) e professor de Teologia Moral (desde 1992).
Foi Reitor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL (2012-2017), Diretor do Campus Pio
XI do Centro UNISAL (de 2004 a 2010) e Coordenador do Curso de Teologia (de 1994 a 1996 e de 2004 a
2011). É membro do Conselho Editorial da Revista de Catequese (desde 2004), da Revista de Cultura
Teológica (desde 2011) e da Revista de Ciências Humanas, Sociales y Educación, da Universidad
Politécnica Salesiana do Equador (desde 2013). É Secretário da Sociedade Brasileira de Teologia Moral
(2004-2009; 2012-2015; 2016-2018; 2018-2021); Membro do Regional Committee: Latin America Region
on Moral Theology – Catholic Theological Ethics in the World Church (Boston – USA, desde 2010);
Consultor para a Pastoral Universitária Salesiana (Roma/Madri 2016-2020); Membro da Comissão
Internacional para a Pastoral Juvenil e Família (Roma, desde 2018). Foi Consultor da Ecumenical Advocacy
Alliance sobre a Prevenção do HIV no Mundo (Johannesburg – South Africa, 2008); Membro do New
Scholars Committee on Moral Theology – Catholic Theological Ethics in the World Church (Boston – USA,
de 2005 a 2010); Consultor para o Repensamento da Pastoral Juvenil Salesiana (Roma – Itália 2009-2010).
Tem experiência na área de Teologia, com ênfase em Teologia Moral, atuando principalmente nos seguintes
temas: sexualidade, educação sexual, bioética, fundamentos da ética cristã, teologia moral.
https://www.escavador.com/sobre/8491422/ronaldo-zacharias
2. TEMAS ABORDADOS
Nesta seção, o leitor pode verificar os temas, seus expositores e também a citação da maior parte dos
textos, na ordem como foram expostos, que foram antecipadamente publicados pela Editora Paulus: VEIGA,
Alfredo César da e ZACHARIAS, Ronaldo (orgs). Igreja e escândalos sexuais: por uma nova cultura
formativa. São Paulo: Paulus, 2019.
2.1. Escândalos sexuais: impactos na vida da Igreja – Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos –
Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores – Fazenda da Esperança (conferência).
Conferir VEIGA..., pp. 9-36.
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2.2. Na origem dos escândalos sexuais: sexualidade, afetividade, sensibilidade e qualidade das
relações – Ana Cristina Canosa Gonçalves (Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana).
Ana Cristina não pôde apresentar em tempo seu texto para a publicação, mas que será publicado no
segundo volume da obra “Formação: desafios morais” a ser lançado em fevereiro ou março de 2020. Esse
livro foi também uma referência importante no congresso:
TRASFERETTI, José Antonio – MILLEN, Maria Inês de Castro – ZACHARIAS, Ronaldo (orgs).
Formação: desafios morais. São Paulo: Paulus, 2018.
- Sexualidade, celibato, continência e castidade – André Luiz Boccato de Almeida (PUC – São
Paulo) (mesa-redonda).
Título no livro VEIGA...: “Da ferida incurável à cicatrização dolorosa: uma reflexão propositiva
diante dos desafios formativos na Igreja”, conferir pp. 113-134.
2.3. Equívocos no processo formativo – Ronaldo Zacharias (Sociedade Brasileira de Teologia
Moral) (conferência).
Conferir VEIGA..., pp. 209-252.
2.4. Formação e repressão do eros – Maria Inês de Castro Millen (CES – Juiz de Fora).
Conferir VEIGA..., pp. 173-190.
- A urgência de formar o coração – Humberto Robson de Carvalho (UNISAL – Pio XI) (mesaredonda).
Conferir VEIGA..., pp. 135-156.
2.5. Igreja e escândalos sexuais: o que mudou e o que precisa mudar – Dom Sérgio de Deus
Borges (Bispo Diocesano de Foz do Iguaçu) (conferência).
Conferir VEIGA..., pp. 89-111.
2.6. A formação dos formadores – Ênio Brito Pinto (Instituto Acolher – Instituto Gestalt de São
Paulo).
Conferir VEIGA..., pp. 253-274.
- O acompanhamento afetivo-sexual como parte da formação do
seminarista – Alfredo Veiga (PUC –
São Paulo) (mesa-redonda).
Conferir VEIGA..., pp. 157-171.
2.7. Amar como pastores – Boris
Agustin Nef Ulloa (PUC – São Paulo)
(conferência).
Não foi publicado no livro do
VEIGA...
2.8. Com o que deveríamos sonhar – Integração entre eros e ágape no processo formativo –
Georgia Pinheiro de Moura Bezerra (Instituto de Desenvolvimento Humano – Guarulhos).
Conferir VEIGA..., pp. 191-208.
- A urgência de itinerários de formação à castidade – Michel Dutra de Faria (UNISAL – Pio XI)
(mesa-redonda).
Não foi publicado no livro do VEIGA...
3. ALGUNS ELEMENTOS FORMATIVOS
No esforço em destacar ao menos alguns pontos da rica explanação temática do congresso, apresento
algumas ideias que percorrem a via da percepção da realidade, alguma luz a iluminá-la e alguma pista de
ação: 1 – Formação – tantas pedras no caminho; 2 – Formação – Cristo, o caminho; 3 – Formação – o
caminho a percorrer juntos.
3.1. Formação – tantas pedras no caminho
O contexto atual vivenciado pela Igreja é de uma crise profunda, de incertezas e contradições,
marcada por graves erros formativos do passado e do presente que trouxeram consequências nefastas para a
vivência cristã e eclesial: ocultamento e acobertamento de problemas afetivo-sexuais e também dos
escândalos sexuais; incapacidade, incompetência e medo de afrontar os problemas diretamente; amadorismo
e improvisação no enfrentamento desses problemas; priorização exclusiva da dimensão intelectual, cultural e
disciplinar no processo formativo; dualismo teórico-cognitivo e prático, fragmentação, separação radical

~ 18 ~

entre alma e corpo; Teologia Moral e moralidade-espiritualidade exageradamente voltada aos pecados e,
entre esses, aos pecados sexuais; certa persistência do preconceito diante da Psicologia e Psiquiatria;
alienação – fuga da realidade – vida seminarística separada do drama humano e social; ignorância do
passado familiar e comunitário dos candidatos; machismo – visão negativa da feminilidade e a consequente
desvalorização da mulher; visão negativa da sexualidade; falta de integração da sexualidade na
personalidade; ausência de acompanhamento psicoafetivo dos formandos; formadores despreparados;
ausência de equipes formadoras nos seminários e casas de formação das ordens e congregações;
mediocridade na vivência cristã em geral; admissão de candidatos que jamais deveriam ter sido ordenados ou
professado os votos perpétuos; conformismo com a realidade moral-espiritual medíocre; clericalismo –
centralismo clerical – autoritarismo, poder erradamente exercido; tolerância diante dos abusadores.
Em resumo, falando em geral, o processo formativo, a formação seminarística e das casas de
formação dos religiosos fracassaram e produziram muitos presbíteros e pessoas consagradas imaturas, que,
por sua vez, acabaram cometendo diversos abusos. Para ilustrar um pouco essa pesada constatação, cito uma
passagem de Karlijn Demasure, Doutora em Teologia (Bélgica) e Professora e Diretora Executiva do Centro
de Proteção Infantil da Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma). Suas afirmações partem de algumas
pesquisas, como os de E. Kennedy e do John Jay Institute.
“A falta de maturidade tem sido apontada como uma razão importante para o problema dos abusos.
... Um bom processo formativo no seminário pode levar a uma maior maturidade; no entanto, tais
programas formativos são acusados de prover educação inadequada. Os seminários têm sido vistos como
lugares que não provêm espaço para discutir os reais desafios do sacerdócio. A educação no seminário está
mais preocupada com a formação espiritual e intelectual, deixando de lado a formação psicológica,
emocional e sexual. A ausência de formação humana no seminário não permite ao candidato ao sacerdócio
crescer emocionalmente. ... Sacerdotes que não tiveram formação humana durante sua educação no
seminário estavam mais envolvidos em
comportamentos abusivos do que aqueles que tiveram formação nessa área”
(DEMASURE, Karlijn. Abuso sexual na
Igreja Católica: compreendendo as dinâmicas. In: VEIGA... pp. 55-56).
3.2. Formação – Cristo, o caminho
Em termos de fundamentação teológica
e de princípios, a formação presbiteral
falhou e falhará sempre se for apagada
ou ofuscada a luz da verdadeira Luz – Cristo crucificado e glorificado – o Caminho, a Verdade e a Vida. Ser
cristão autêntico e ser presbítero ou pessoa consagrada é ser filho no e pelo Filho, discípulo fiel, ingressando
num caminho – processo permanente de conformação, configuração ao ser de Jesus Cristo, em quem a
divindade e a humanidade se integraram de forma absolutamente perfeita e harmoniosa, constituindo o
paradigma – modelo ideal de pessoa humana divinizada.
“Nesse discipulado de Jesus, vamos, ao longo da vida, descobrindo e amadurecendo convicções: o
Reino de Deus, do qual somos anunciadores, não é uma ideia, mas a atuação de Deus na vida pessoal e
social de cada um, que liberta o coração do pecado e torna a sociedade mais justa e fraterna, conforme os
desígnios divinos; seguir Jesus, como cristãos e sacerdotes ou consagrados que somos, é percorrer um
caminho de obediência ao Pai, como Ele fez; Jesus, por sua prática de vida, mostrou que é só no
relacionamento fraterno – que leva à entrega de si e ao compromisso com o irmãos – que a pessoa encontra
seu caminho, sua verdade, e realiza sua vocação” (GALHARDO, Antonio Carlos. Jesus, caminho que
educa. In: VEIGA..., p. 318).
3.3. Formação – o caminho a percorrer juntos
Remover tantas pedras do caminho, que dificultam o autêntico discipulado, no seguimento fiel de
Cristo, não é uma tarefa fácil e rápida, de resultados imediatos. Por tantos motivos, trata-se de um assunto
muito espinhoso e indigesto, porém urgente e desafiador a ser encarado por todos que buscam a verdade, o
bem e o belo na perfeição e santidade cristã, dentro da Igreja, que constitui a comunidade dos discípulos de
Cristo, movidos pelo Espírito Santo.
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Os Papas Bento XVI e Francisco romperam
o “código do silêncio” diante da gravíssima
problemática dos escândalos para que a própria
Igreja, em missão profética de denúncia dessas pedras que feriram e ferem, dos cuidados pastorais aos
feridos e para prevenir novos ferimentos, em
humildade e transparência, pedindo perdão, punindo
mas também curando, inclusive os agressores, iniciasse urgentemente um caminho para edificar uma
nova cultura formativa. “Por isso, urge abordar o
assunto durante todo o processo formativo – tanto
inicial quanto permanente –, para que o discernimento diário da vontade de Deus leve à progressiva conformação com os sentimentos e as ações de Jesus
Cristo e à sincera e confiante abertura à ação do Espírito” (Dom José Negri. Apresentação. In: VEIGA...,
p. 5; Bispo Diocesano de Santo Amaro, Doutor em Psicologia, Membro do PIME – Pontifício Instituto das
Missões Exteriores, Presidente da Comissão para a Proteção dos Menores, responsável por assessorar a
CNBB sobre o assunto).
O processo formativo, portanto, deverá acontecer durante toda a vida: da concepção e gestação até o
último suspiro; não de forma dualista, binária e fragmentada, mas de forma integral, holística; não de forma
assexuada, mas integrando a sexualidade ao ser presbiteral; não de forma individual narcísica, mas pessoal,
familiar, comunitária, eclesial e social; pensando na humanidade redimida pelo amor de Deus em Cristo, pela
energia do Espírito.
O II Congresso Católico insistiu fortemente que, no momento eclesial atual, dever-se-á envidar com
urgência todos os esforços, e de forma comunitária, no sentido de promover a formação humana dos nossos
seminaristas e presbíteros. O padre salesiano Humberto Robson de Carvalho, organizador do congresso,
falou sobre “A urgência de formar o coração”. Finalizo com o pensamento do Papa Francisco, exposta nesse
artigo.
Em seu discurso por ocasião dos cinquenta anos dos decretos conciliares Optatam totius e
Presbyterorum ordinis, o Papa salientou que a formação humana, intelectual e espiritual está diretamente
relacionada com a formação pastoral: quando essas dimensões estão em sintonia, o presbítero realiza de
maneira exemplar o seu ministério em favor do povo de Deus. Ele comentou que o padre foi chamado do
meio do povo, dentro de um contexto familiar, e que a família é o lugar primeiro e essencial de formação
humana. Afirmou que “um bom padre é, antes de tudo, um homem dotado da própria humanidade, que
conhece a sua história, com suas riquezas e feridas, e que aprendeu a fazer as pazes com ela, alcançando a
serenidade de fundo, própria do discípulo do Senhor” (In: VEIGA..., pp. 149-150).
*******
As palestras do II Congresso Católico, mesmo não podendo abordar exaustivamente os temas
tratados, devido ao tempo restrito, à sua vastidão e complexidade, as palestras foram muito provocadoras,
esclarecedoras e estimuladoras. Ainda bem que a maior parte foi publicada em livro disponível aos
participantes. Palestrantes altamente competentes! Ouviu-se a reclamação de que muitos que precisariam
ouvir o que foi dito não estavam presentes, o que é muito preocupante, significando que as mudanças
necessárias, na verdade, urgentes, serão muito mais demoradas e até postergadas, ou, até mesmo, ignoradas.
Mas é sabido que a mudança de mentalidade é uma tarefa realmente lenta, árdua. Afinal, a conversão
profunda é mesmo longa – de toda uma vida. Admirável o profetismo do Papa Francisco! Atitude de santo.
Em obediência à Igreja por ele dirigida, como representante de Cristo na terra, é preciso agir com muito mais
vigor para o bem da própria Igreja e do povo de Deus.
Dom Volodemer Koubetch

~ 20 ~

VIAGEM COMEMORATIVA À UCRÂNIA
UCRÂNIA 2021
Lançamento oficial do roteiro especial para a Ucrânia,
dentro das Comemorações dos 130 Anos
da Imigração Ucraniana no Brasil
ПОДОРОЖ НА ВІДЗНАЧЕННЯ 130 РОКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЇ У БРАЗИЛІЇ
A Representação Central Ucraniano Brasileira – RCUB vem convidar a comunidade ucraniana
brasileira a integrar a caravana comemorativa dos 130 da Imigração Ucraniana para o Brasil, que
visitará a Ucrânia no mês de agosto de 2021, quando a pátria de nossos antepassados festejará 30
Anos da Independência. A RCUB, o Consulado Honorário da Ucrânia no Paraná e a Agência
Dnipró Gold estão empenhados em realizar os contatos políticos e culturais na Ucrânia para que
seja uma viagem de emoções, inesquecível, culturalmente rica, para se guardar para sempre no
coração e na memória.
Vitório Sorotiuk
Presidente da RCUB
A Metropolia Católica Ucraniana São João Batista manifesta seu júbilo e reconhecimento ao povo
ucraniano que, com muita coragem, luta e trabalho incansável se manteve fiel às suas raízes
religiosas e culturais, à sua Igreja e seu Rito Bizantino-ucraniano, aos costumes e tradições,
podendo celebrar com muita nobreza os 130 anos da imigração de seus memoráveis e exemplares
ancestrais. Participando da rica programação organizada pela RCUB – Representação Central
Ucraniano Brasileira e Dnipró Gold Viagens, a Metropolia apoia a iniciativa e solicita a
colaboração de todos, augurando muito sucesso e proveito comunitário geral.
Dom Volodemer Koubetch
Arcebispo Metropolita da IGCU no Brasil
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A Eparquia da Igreja Ortodoxa Ucraniana na América
do Sul tem a honra de convidar o nosso incansável
clero, fiéis e amigos para participar desta peregrinação
comemorativa dos 130 anos da imigração ucraniana
no Brasil.
Dom Jeremias Ferens
Arcebispo de Aspendos e Eparca da Igreja Ortodoxa
Ucraniana na América do Sul
Em 2021 a Ucrânia independente comemora seus 30 anos da reconquista da sua independência!
Em 2021 a Comunidade Ucraniana no Brasil, como também a Comunidade Ucraniana no Canadá
comemoram os 130 anos do início da sua imigração!
Vamos todos juntos, em agosto de 2021, em inesquecível viagem à Ucrânia, à Pátria dos nossos
antepassados, comemorar, redescobrir nossas raízes, mostrar o que somos, como preservamos e
cultivamos os valores ucranianos herdados dos nossos pais e unidos aos nossos irmãos canadenses
curtir a Ucrânia atual, moderna, cada vez mais unida e sempre lutando para preservar sua
independência e integridade territorial!
O Consulado Honorário da Ucrânia em Curitiba apoia e incentiva essa imperdível VIAGEM
COMEMORATIVA, cuidadosamente organizada pela DNIPRÓ GOLD.
Será uma experiência única, inesquecível!
Mariano Czaikowski
Cônsul Honorário da
Ucrânia em Curitiba

Convidamos você a participar
dessa viagem fantástica pela
belíssima Ucrânia. Vamos comemorar juntos os 130 ANOS
DA IMIGRAÇÃO UCRANIANA NO BRASIL e também os
30 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DA UCRÂNIA.
Preparamos um roteiro muito especial, bem completo e bastante festivo, pois a Ucrânia é país muito
alegre e contagiante. Teremos também os nossos momentos de religiosidade nas Cidades de Lviv e
Kyiv, com Cerimônias Religiosas nas Igrejas Católicas e Ortodoxas.
E ainda poderemos assistir inúmeras apresentações folclóricas em Lviv, dentro do Festival
Internacional que acontecerá no mesmo período em que estivermos na cidade.
Prepare-se e venha conosco nessa viagem histórica.
Sergio J. Maciura
DNIPRÓ GOLD
INFORMAÇÕES
(41) 9 9112-1268 (WhatsApp)
(41) 3077-0488
sergio@dniprogold.com.br
lucas@dniprogold.com.br
www.dniprogold.com.br
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PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA ORIENTAL NA FASBAM
A FASBAM – Faculdade São Basílio Magno, antigo Studium OSBM, há alguns anos
reconhecida pelo MEC, após uma comprovada experiência acadêmica, oferece vários cursos de
especialização – pós-graduação lato sensu, entre as quais o Curso de Pós-graduação em
Espiritualidade e Teologia Oriental. A seguir, são apresentadas as principais informações sobre a
própria FASBAM e sobre a natureza, a dinâmica e o funcionamento do referido curso. A presente
matéria finaliza com uma exortação de aproveitamento desse curso.
1. FASBAM
Há 50 anos a FASBAM detém uma sólida formação intelectual e humana juntamente com
um renomado corpo docente formado por mestres e doutores com experiência, também
internacional, na área do ensino e da pesquisa. Isto garante aos seus estudantes um processo de
conhecimento altamente qualificado, especializado e que, ao mesmo tempo, abrange vários aspectos
da cultura humana.
A FASBAM é mantida pela Associação de São Basílio Magno, entidade civil da Ordem de
São Basílio Magno (OSBM), que também é mantenedora do Colégio São José, situado no
município de Prudentópolis, PR.
O Conselho Superior (CONSUP) da FASBAM está em consonância com as diretrizes do
Ministério da Educação (MEC) e é o órgão máximo da Administração Superior da instituição com
competências doutrinárias, normativas, deliberativas e consultivas sobre a política geral da
Instituição.
Dia 12 de novembro de 2019, Festividade de São Josafat, a FASBAM teve a imensa alegria
de anunciar que a mesma recebeu do Pontifício Instituto Oriental (PIO) de Roma, por meio do
Decano da Faculdade de Ciências Eclesiásticas Orientais, Prof. Dr. Massimo Pampaloni, SJ, a
confirmação da consolidação de uma parceria entre as duas instituições. Tudo isso porque “o
Brasil, em particular, é uma terra de diáspora de muitas Igrejas Orientais e, portanto, está
totalmente dentro das preocupações do PIO”, destacou o Decano. Ele enfatizou a importância de
“tornar conhecidos os tesouros do Oriente no mundo latino para uma frutífera permuta e um
enriquecimento mútuo, sobretudo num tempo eclesial histórico em que se procura saciar a sede de
espiritualidade e a fome de alimentos espirituais sólidos recorrendo-se a fontes não adequadas. O
mundo oriental possui uma enorme riqueza e uma grande potencialidade graças à sua
espiritualidade e à sua liturgia, que podem ser integradas e colocadas a serviço de toda a Igreja,
incluindo a ocidental”.
O Pontifício Instituto Oriental é membro do Consórcio Jesuíta em Roma, que engloba
também a Pontifícia Universidade Gregoriana e o Pontifício Instituto Bíblico, e desde 1917 recebeu
da Santa Sé a missão de estar a serviço das Igrejas Orientais. É nesse espírito que Pampaloni
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destacou que o PIO está à disposição de colaborar
para o desenvolvimento da iniciativa da FASBAM
em oferecer o curso de pós-graduação lato sensu em
Teologia e Espiritualidade Oriental.
“A Faculdade São Basílio Magno, em seu
processo de internacionalização, quer proporcionar
através desta parceria com o Pontifício Instituto
Oriental o conhecimento do Oriente cristão antigo e
moderno, com particular atenção às tradições litúrgicas, teológicas, espirituais, jurídicas, históricas e
culturais das Igrejas Orientais – lugar de ‘imensas
riquezas… preservadas nos cofres de suas
tradições’” (São João Paulo II, Orientale Lumen 4), enfatizou o Prof. Dr. Irineu Letenski, Diretor
Geral e Coordenador de Pós-graduação da FASBAM.
2. NATUREZA DO CURSO
O Cristianismo do Oriente tem um rosto peculiar, um modo próprio de acolher, sentir e
compreender a fé no Senhor Jesus e, portanto, também um modo original de viver sua relação com
o Salvado. A vida em Deus, a vida no Espírito, é central para os orientais e tratar da teologia e da
espiritualidade oriental é, pois, como se aproximar do coração do Oriente Cristão. Desta maneira, o
curso foi concebido para proporcionar o conhecimento do Oriente Cristão antigo e moderno, com
particular atenção às tradições litúrgicas, teológicas, espirituais, jurídicas, históricas e culturais das
Igrejas Orientais – lugar de “imensas riquezas … preservadas nos cofres de suas tradições” (São
João Paulo II, Orientale lumen, 4) e, assim, fecundar o nosso Cristianismo ocidental.
3. PÚBLICO ALVO
Interessados em Teologia e Espiritualidade Oriental, sacerdotes, religiosos e religiosas,
seminaristas e graduados em áreas afins.
4. OBJETIVOS
4.1. Geral
Formar especialistas com particular atenção às tradições teológicas, espirituais, litúrgicas,
jurídicas, históricas e culturais das Igrejas Orientais.
4.2. Específicos
- Adquirir instrumentos para valorizar as tradições das diversas Igrejas que compõem o
mosaico do Oriente Cristão.
- Familiarizar com a leitura direta de obras selecionadas compostas pelos Padres da Igreja.
- Apresentar as correntes e temas fundamentais do Oriente Cristão.
- Evidenciar o surgimento das Igrejas Orientais e das controvérsias que causaram os
primeiros Sete Concílios e mostrar como a respectiva herança dogmático-canônica nelas se reflete.
- Compreender o Ano Litúrgico como o lugar teológico por excelência.
- Apresentar o desenvolvimento das imagens teológicas de Maria.
- Apresentar as riquezas da Igreja através do estudo da iconografia.
- Introduzir a lei canônica do Oriente e do Ocidente, a fim de desenvolver uma mentalidade
legal baseada na reta razão.
- Conhecer as causas das divisões e o desenvolvimento histórico do movimento ecumênico.

~ 24 ~

5. PROGRAMA – DISCIPLINAS
- Introdução à Espiritualidade Oriental.
- História da Igreja no Oriente.
- Teologia Patrística.
- Direito Canônico Oriental.
- Liturgia.
- Cristologia.
- A Trindade na Tradição das Igrejas Orientais.
- A Santíssima Mãe de Deus no Oriente
Cristão.
- O Ano Litúrgico Oriental.
- Os Sete Concílios Ecumênicos.
- Arte Sacra Bizantina e Eslava.
- As Igrejas Orientais no Brasil.
- A Teologia dos Sacramentos na Igreja Bizantina.
- Monasticismo e Mística nas Igrejas Orientais.
- Igrejas do Oriente e do Ocidente: confrontos e perspectivas.
- Documentos sobre as Igrejas Orientais.
- Metodologia do Trabalho Científico.
6. COORDENAÇÃO – CORPO DOCENTE
6.1. Prof. Dr. Ir. Irineu Letenski, OSBM – Coordenador:
- Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR (2016).
- Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná – UFPR (2010).
- Graduado em Filosofia (Licenciatura) pela Faculdade Padre João Bagozzi (2006).
- Graduado em Teologia (Bacharelado) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná –
PUC-PR (2007).
6.2. Dom Volodemer Koubetch
- Arcebispo Metropolita da Arquieparquia de São João Batista de Curitiba:
- Doutor em Teologia Sistemática Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (2000).
- Mestre em Teologia Moral pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção
(1993).
6.3. Dom Meron Mazur
- Bispo Eparca da Eparquia da Imaculada Conceição de Prudentópolis:
- Mestre em Ciências Educacionais pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma (1992).
- Bacharel em Sacra Teologia pelo Pontifício Ateneu de Santo Anselmo em Roma (1989).
6.4. Prof. Me. Pe. Antônio Royk Sobrinho, OSBM
- Superior Provincial da Ordem de São Basílio Magno – Província São José:
- Mestre em Teologia da Vida Religiosa pela Pontifícia Universidade Lateranense – Roma
(1995)
- Especialista em Formação Vocacional pela Pontifícia Universidade Salesiana – Roma
(1996).
- Graduado em Teologia (Bacharelado) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná –
Studium Theologicum (1993).
- Graduado em Filosofia (Licenciatura) pela Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo
Busato (1993).
6.5. Prof. Dr. Pe. Teodoro Hanicz, OSBM
- Doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC-SP (2006).
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- Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC-SP (1996).
- Mestre em História da Evangelização na América Latina pela Faculdade de Teologia
Nossa Senhora da Assunção (1993).
- Graduado em Filosofia pela Universidade São Francisco (1998).
- Graduado em Teologia pelo Studium Theologicum (1989).
6.6. Prof. Dr. Rogério Miranda de Almeida
- Doutor em Filosofia pela Universidade de Metz, França (1997).
- Doutor em Teologia pela Universidade de Estrasburgo, França (1993).
- Mestre em Teologia pela Universidade de Estrasburgo (1989).
- Graduado em Diplôme Supérieur de Théologie Catholique pela Universidade de
Estrasburgo (1991).
- Graduado em Diplôme d’Études Approfondies pela Universidade de Estrasburgo (1990).
- Licenciado em Teologia pela Universidade de Estrasburgo (1988).
- Bacharel em Teologia pela Universidade de Estrasburgo (1987).
- Licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCampinas (1985).
- Bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCampinas (1984).
6.7. Prof. Dr. Edilson da Costa
- Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela
Universidade Federal do Paraná (2007).
- Mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (2002).
- Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do
Paraná (1998).
- Graduado em Ciências Religiosas pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (1991).
6.8. Prof. Me. Pe. Soter Schiller, OSBM
- Mestre em Teologia pelo Pontifício Ateneu de Santo
Anselmo em Roma (1972).
- Graduado em Filosofia pela Faculdade Salesiana (1985).
6.9. Prof. Me. Pe. Edson Ternoski
- Mestre em Ciências Eclesiásticas Orientais pelo Pontifício
Instituto Oriental (PIO) em Roma (2015).
- Graduado em Teologia pelo Studium Theologicum (2011).
6.10. Prof. Me. Pe. Neomir Doopiat Gasperin
- Doutorando em Direito Canônico pela Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo.
- Mestre em Direito Canônico pela Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo
(2018).
- Graduado em Teologia pelo Claretiano – Centro Universitário (2014).
6.11. Prof. Me. Pe. Fabiano Dias Pinto
- Mestre em Direito Canônico pela Pontificia Università della Santa Croce (2017).
- Graduado em Teologia pelo Studium Theologicum (2004).
6.12. Prof. Eduardo Mourov
- Iconógrafo licenciado pelo Instituto de Mosaicos de Chicago – EUA.
- Licenciado em História pela Universidade Tuiuti do Paraná – UTP.
- Mestrando em História na Universidade Federal do Paraná – UFPR.
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7. INFORMAÇÕES
7.1. Modalidade de Ensino: presencial.
7.2. Turno de Funcionamento: integral, com aulas das 08h30 às 17h30.
7.3. Duração: O curso será composto de 3 módulos:
- Módulo I: de 06 a 17 de janeiro de 2020.
- Módulo II: de 06 a 17 de julho de 2020.
- Módulo III: de 04 a 15 de janeiro de 2021.
OBSERVAÇÃO
A Secretaria da FASBAM informou que o Curso não atingiu o número mínimo de inscritos
e por isso não será aberta a turma no mês de janeiro, mas que vai se esforçar durante o primeiro
semestre de 2020 para abrir a turma no mês de julho. As inscrições continuam abertas.
7.4. Carga horária total do curso: 360 horas, inclusas horas para encontros presenciais,
estudos individuais e avaliações.
7.5. Mensalidade: 18 parcelas de R$ 290,00, para pagamento até o vencimento.
7.6. Vagas: 50. A FASBAM reserva-se no direito de não abrir turma caso não sejam
preenchidas 30 vagas.
7.7. Local: FASBAM – Faculdade São Basílio Magno – Rua Carmelo Rangel, 1200,
Seminário – Curitiba, PR – CEP: 80.440-050
7.8. Hospedagem: a secretaria poderá auxiliar na reserva de locais de hospedagem. O valor
da hospedagem não está incluso no valor do curso.
7.9. Contato: (41) 3243-9800 ou
secretaria@fasbam.edu.br
7.10. Site: www.fasbam.edu.br
8. REGULAMENTAÇÃO
Os cursos de pós-graduação lato sensu podem ser
ofertados, desde que a instituição de ensino possua
credenciamento no Ministério da Educação. A
FASBAM é credenciada, conforme a Portaria Nº
903, de 6 de setembro de 2018, publicada no DOU
de 10 de setembro de 2018.
Este é o requisito legal para oferta que, portanto, não depende de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e deve atender ao disposto na Resolução CNE/CES n.º 1, de
6 de abril de 2018.
9. INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria da FASBAM ou pelo
preenchimento do formulário disponível no seguinte link do site
https://fasbam.edu.br/departamento-de-teologia-oriental/especializacao-em-teologia-eespiritualidade-oriental/
As inscrições para o curso de pós-graduação em Teologia e Espiritualidade Oriental podem
ser feitas online, clicando aqui, ou diretamente na Secretaria Acadêmica da FASBAM até o dia 06
de dezembro.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria da FASBAM pelo telefone:
(41) 3243-9800.
Fonte:
www.fasbam.edu.org.
*******

~ 27 ~

A Metropolia agradece e parabeniza a Direção da FASBAM que vem se destacando no
serviço acadêmico, cultural e espiritual na formação não somente de candidatos ao presbiterado,
mas também de leigos que buscam se aprimorar no conhecimento filosófico e teológico, como base
humana e espiritual na sua atuação profissional, vivência cristã e ação pastoral em suas
comunidades eclesiais.
Diante da oferta da FASBAM, tão acertada e oportuna, do Curso de Pós-graduação lato
senso em Teologia e Espiritualidade Oriental, a Metropolia incentiva seus sacerdotes, religiosos e
agentes de pastoral leigos, sobretudo os catequistas que já fizeram o curso de formação básica em
Prudentópolis ou Mallet, a fazerem esse Curso que, certamente, lhes trará muito proveito cultural e
espiritual, além de capacitá-los ainda mais para o serviço da evangelização e da vivência da nossa
espiritualidade específica – do Rito Bizantino Ucraniano.
Em nosso meio eclesial, muito já se investiu em construções e, muitas vezes, houve
resistência para investir na formação de lideranças, como, por exemplo, as catequistas. Sem dúvida,
as estruturas físicas são necessárias, mas elas não significam nada se não tivermos pessoas
preparadas para a devida administração e uso comunitário. Precisamos investir muito mais na
formação de pessoas, mesmo que os resultados não sejam tão imediatos. Isso não pode nos
desanimar. Ainda se tem observado que, em muitos casos, os latinos têm muito mais interesse pela
nossa cultura e Rito do que nós ucranianos e descendentes.
Portanto: os Párocos e Vigários Paroquiais façam um esforço especial em se organizar e
investir em algo muito importante para a própria vida sacerdotal e pastoral, inscrevendo-se no
curso, e também incentivem e busquem financiar o curso para algum agente pastoral de sua
Paróquia. É um investimento para o bem de todos. É para a nossa Igreja. É para o Reino de Deus!
Dom Volodemer Koubetch
Veja o vídeo em que faço uma apresentação do curso:
https://fasbam.edu.br/departamento-de-teologia-oriental/especializacao-em-teologia-eespiritualidade-oriental/
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EM MALLET: FESTIVAL FOLCLÓRICO DE VALORES
Nos dias 15 e 16 de novembro de 2019, em Mallet, realizou-se o 26º Festival Nacional de
Danças Folclóricas Ucranianas. Foi a terceira vez que Mallet sediou o festival. Foi um festival
diferenciado, muito rico, bem organizado, disciplinado e também pontualíssimo, buscando objetivos
mais amplos, que vão muito além da mera apresentação artístico-folclórica.
O projeto visou à manutenção e respeito das tradições, à interação e intercâmbio entre os
grupos e a sociedade, o acesso e fortalecimento da cultura ucraniana, o resgate da história, a
divulgação e consumo de bens culturais, o incentivo ao turismo e até mesmo o comércio. Entre
outros propósitos e expectativas, o projeto prevê também resultados econômicos para a região:
“Espera-se que o Festival promova e potencialize a cultura e o turismo local e regional, tornando
a cidade referência na região, e atraindo um número maior de turistas, beneficiando direta e
indiretamente toda a população. Do mesmo modo: que estimule o comércio de hotelaria,
restaurantes, lojas de confecções e comércio em geral. O evento foi de extrema importância para a
cidade de Mallet, pois tornou-se importante na divulgação do Município, do turismo local, do
comércio, da indústria, serviços locais e, principalmente, da cultura”.
O anfitrião Grupo Folclórico Ucraniano Spomen, principal organizador do evento, trabalhou
com os valores da etnia ucraniana, focalizando a história dos nossos antepassados. De fato, foi uma
importante edição de volta às origens. De acordo com Andreiv Choma, um dos organizadores do
evento, o objetivo foi o de manter viva a tradição cultural e folclórica trazida pelos imigrantes, bem
como promover a integração e o entrosamento entre os Grupos Folclóricos.
Lembrando um pouco a história, em Mallet desembarcou uma parte importante dos
primeiros imigrantes do país europeu, no final do século XIX. No Município de Mallet, na colônia
Serra do Tigre, está localizada a igreja São Miguel Arcanjo, a primeira igreja de estilo europeu no
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Brasil, tombada pelo patrimônio histórico e cultural. A construção serviu de base para a réplica que
está no centro do parque Tingui, em Curitiba.
Desta vez, o evento foi especialmente dedicado à memória de todos os imigrantes
ucranianos que aportaram em terras brasileiras há quase 125 anos. “É uma celebração ao trabalho
dos nossos antepassados, amor à cultura e apego às tradições ancestrais”. Nessa edição, foi
também homenageado o pintor Miguel Bakun por ocasião dos 110 anos de seu nascimento. O
artista paranaense, filho de imigrantes ucranianos, é nascido na cidade. O pintor é considerado um
dos pioneiros da arte moderna no Estado do Paraná. Na página introdutória do caderno de
apresentação do 26º festival, pode-se ler a animadora e incentivadora conclusão: “Esperamos que o
Festival possa incentivar cada um de nós a buscar e reconstruir a própria história. Convidamos
todos a celebrarem e homenagearem os que partiram de tão longe, há tantos anos, para buscar
aqui um futuro melhor para suas famílias e seus descendentes. Quando os aplausos chegarem, não
serão apenas para aqueles que estão no palco, mas para todos aqueles que ajudaram a construir
essa história”.
Aproximadamente 700 dançarinos, atuando em 20 grupos folclóricos, animaram a pacata
cidade interiorana de Mallet durante os dois dias de sua presença juvenil, sempre mais animada,
barulhenta e alegre. Eles apresentaram o que há de melhor no repertório de danças folclóricas
ucranianas do Brasil. O evento é o único do gênero e o maior na América Latina.
No primeiro dia, sexta-feira, a partir das 11h30min, no Parque dos Imigrantes, houve venda
de comidas típicas e artesanato e exposição de peças de artistas locais, além de apresentações
folclóricas no período da tarde, destacando especialmente a figura de Miguel Bakun. A partir das 17
horas, houve uma grande roda de “Korovay”, uma exposição em que os dançarinos carregam pães
típicos que, geralmente, são utilizados nos ritos festivos dos casamentos ucranianos tradicionais. No
evento, o “Korovay” representou a alegria e a união dos povos.
Sábado, no Ginásio Municipal de Esportes, a partir das 19 horas, os 20 grupos participantes
do evento trouxeram novas apresentações folclóricas, mostrando o resultado de um ano de trabalho
intenso na preservação dessa arte ucraniana. O show foi precedido pela apresentação da história dos
nossos heroicos imigrantes, que foram representados pelos dançarinos escolhidos de cada um dos
grupos participantes, entrando em trajes típicos da época. Foi um momento muito simbólico e de
muita emoção.
Após a entoação dos hinos nacionais da Ucrânia e do Brasil, Lucia Oszust, Presidente do
grupo Spomen, saudou a todos e abriu oficialmente o Festival. A seguir, algumas autoridades foram
convidadas para dar a sua palavra. O Embaixador da Ucrânia no Brasil Rostyslav Volodymyrovych
Tronenko leu a carta do Ministro da Cultura da Ucrânia cumprimentando a comunidade pelo
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significativo evento. O Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, tendo saudado a todos, destacou alguns aspectos do
evento, como o fato de Mallet sediar o
evento pela terceira vez, o resgate da
história local (125 anos da imigração e 110
anos do nascimento de Miguel Bakun), o
incentivo à reconstrução da própria história
e a preocupação ecológica. Ele finalizou
sua fala, apreciando a arte em geral com a
belíssima frase do Papa Francisco: “A arte
é uma beleza que faz bem para a vida e
cria comunhão, porque une Deus, o ser humano e a Criação numa única sinfonia, porque une o
passado, o presente e o futuro, porque atrai ao mesmo local e envolve no mesmo olhar pessoas
diferentes e povos distantes”. A Embaixatriz Fabiana Tronenko falou em termos de valorização e
satisfação em poder cultivar as artes ucranianas, sobretudo as danças folclóricas. O Prefeito Moacir
Alfredo Szinvelsk agradeceu especialmente ao Embaixador pela presença e declarou admiração
pela riqueza cultural dos ucranianos. Vitório Sorotiuk, Presidente da Representação Central
Ucraniano Brasileira, enfatizou o intercâmbio cultural entre a Ucrânia e os ucranianos no Brasil. O
Prefeito foi convidado para entregar um presente ao Embaixador.
Dando início ao espetáculo, o grupo local Spomen apresentou o tradicional Previt. Os
demais grupos se apresentaram na seguinte sequência: Helena Kolody de Santa Terezinha –
Hutsulka; Ivan Kupalo de Irati – Vesnyanka; Kiev de Pitanga – Bukovinskij tanok; Vesselka de
Prudentópolis – Dzvonochok; Vesná de Roncador – Hutsulhtchenyj tanetz; Zirka de Palmital –
Horletsia; Sonhachnek de Cascavel – Bukovynsky tantsi; Volênia de Boa Ventura de São Roque –
Marusia; Irmandade Cossaca de Prudentópolis – Kyivsky parubke; Jettia de Antônio Olinto –
Uroshay zerna e zmahannia na Voleni; Poltava de Curitiba – Toloka; Barvinok de Curitiba –
Vesnianyj kozatchok; Fialka de União da Vitória – Fialka; Stchástia de Campo Mourão – Hutsulka;
Tchóven de São José dos Pinhais – Nadiya na svobodu; Kalena de União da Vitória – Zakarpattia;
Molodh de Paulo Frontin – Tcharivnisth divtchat; Dunay de Rio Azul – Hretchaneke. Um grupo
que não constava da programação, cujo nome e procedência fugiu da memória, apresentou se,
enriquecendo ainda mais o evento.
Como é de praxe, o grupo anfitrião Spomen finalizou o espetáculo apresentando a super
movimentada e popular dança Hopak, envolvendo todas as categorias de seu grupo, desde os
pequenos iniciantes até os experientes veteranos. E o fez em alto estilo, fechando o evento com
chave de ouro com todo o grupo teatralizando a experiência dos primeiros momentos dos imigrantes
ucranianos em terras brasileiras. Emocionante. Incentivador. Comprometedor.
A cultura sempre traz benefícios aos seus cultivadores. Ela educa, forma a pessoa humana,
enobrece a sociedade, melhora o nível de vida de todos os envolvidos. Com mais cultura: a
sociedade será melhor e um outro mundo será possível.
Reconhecimento à municipalidade de Mallet, à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a todos
os organizadores e patrocinadores e, principalmente, ao
Grupo Folclórico Spomen pela
realização do belíssimo 26º
Festival de Danças Folclóricas
Ucranianas.
Deus seja louvado!
Obrigado!
Parabéns!
Secretariado Metropolitano
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METROPOLIA TEM NOVA
EQUIPE ADMINISTRATIVA

A Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, com sede em Curitiba, tendo seu
território canônico próprio, e sendo composta ainda pela Eparquia sufragânea Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, com sede em Prudentópolis, como normalmente todas as eparquias/dioceses,
possui seus órgãos consultivos canonicamente constituídos, com validade civil, que fazem parte da
administração geral, pastoral e econômico-financeira, dirigida pelo Presidente – Arcebispo
Metropolita na pessoa de Dom Volodemer Koubetch. Esses órgãos consultivos obrigatórios são:
Conselho para Assuntos Econômicos, Conselho Presbiteral e Colégio dos Consultores. Dom
Volodemer decidiu formar ainda o Conselho Pastoral, que não é obrigatório pelo Direito Canônico,
mas fortemente recomendado (CCEO 272-275).
O CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS (CCEO 262-263) será o mesmo dos
últimos cinco anos, acrescentando o Pe. Edson Ternoski, que assume o pesadíssimo cargo de
Ecônomo, no lugar do Pe. Arcenio Krefer, OSBM, que exerce a mesma função na Província
basiliana brasileira São José – Associação de São Basílio Magno. O quadro desse Conselho ficou
assim: Pe. Edson Ternoski – Ecônomo e Reitor do Seminário Maior São Josafat, Pe. Joaquim
Sedorowicz – Reitor da Arquicatedral, Presidente do Clube Poltava e Diretor da Casa do Clero
Emérito e de Retiros Nossa Senhora do Amparo, Pe. Irineu Vaselkoski – Pároco de Mallet, Pe.
Arcenio Krefer, OSBM – Ecônomo da Província Basiliana, Sr. Jaroslau Hrebinnek da Paróquia do
Martim Afonso, Sr. Ricardo Ivankio da Paróquia do Pinheirinho, Sr. Erlino Frankiu da Paróquia da
Arquicatedral.
O CONSELHO PRESBITERAL é um órgão consultivo obrigatório numa Arquieparquia /
Eparquia (Arquidiocese / Diocese): um grupo de sacerdotes representando o presbitério, que ajuda o
Bispo com seu Conselho nos assuntos referentes à ação pastoral e ao bem geral da eparquia (CCEO
264).
Tudo é regido conforme o Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) – Código de
Cânones das Igrejas Orientais, aprovado e promulgado pela Constituição apostólica Sacri canones
do Papa São João Paulo, no dia 18 de outubro de 1990. Em relação ao Conselho Presbiteral e dele
derivante Colégio dos Consultores, também obrigatório, os cânones são de 264 a 271. “Derivante”,
porque, primeiramente, é formado o Conselho Presbiteral e dentre seus membros o Bispo escolhe
livremente um grupo de seis membros no mínimo e doze no máximo para constituir o Colégio de
Consultores, que auxilia o Bispo em questões mais reservadas. Os respectivos membros são eleitos
para um período de cinco anos (CCEO 270 §1 e 271 §2).
Com a graça de Deus e a obediente e respeitosa colaboração dos presbíteros da Metropolia,
diocesanos e basilianos, dia 19 de novembro, na parte da manhã, durante a Assembleia do Clero,
foram divulgados os nomes dos
1) padres que farão parte do novo CONSELHO PRESBITERAL pelos seus cargos (CCEO
266 2º): Pe. Edison Luis Boiko – Vigário Geral, Pe. Neomir Doopiat Gasperin – Vigário Judicial,
Pe. Edson Ternoski – Reitor do Seminário Maior São Josafat, Pe. Basilio Koubetch – Chanceler;
2) foram eleitos quatro novos membros (CCEO 266 1º): Pe. Vassílio Burko Neto – Pároco
de Dorizon, Pe. Joaquim Sedorowicz – Reitor da Arquicatedral, Pe. Jaime Fernando Valus, OSBM
– Pároco de Mafra, Pe. Ricardo Mazurek Ternovski – Pároco de São Cristóvão.
3) à tarde, cumprindo o que determina o cânon do CCEO 3º, o Arcebispo Metropolita Dom
Volodemer Koubetch escolheu mais três membros: Pe. Clayton M. Katerenhuk – Reitor do
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Seminário Menor São Josafat, Pe. Irineu Vaselkoski –
Pároco de Mallet, Pe. Elias Marinhuk, OSBM – Vice
Superior Provincial.
No dia seguinte, dia 20, foram realizadas mais
algumas consultas via telefone, e-mail e WhatsApp e o
Arcebispo Metropolita formou também o novo
COLÉGIO DOS CONSULTORES: Pe. Edison Luis
Boiko – Vigário Geral, Pe. Neomir Doopiat Gasperin,
Pe. Edson Ternoski, Pe. Joaquim Sedorowicz, Pe. Irineu
Vaselkoski, Pe. Jaime Fernando Valus, OSBM, Pe. Elias
Marinhuk, OSBM.
A Chancelaria teve muito trabalho em redigir os documentos de nomeação específica para
os cargos acima citados e especialmente os do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores,
que podem ser verificados na pequena galeria desta matéria (site).
Em uma de suas correspondências consultivas, o Metropolita escreveu: “Parabenizo-os pela
escolha, agradeço pela disponibilidade e deposito em vocês a minha pessoal confiança, fazendo
votos de que possamos fazer juntos o melhor trabalho para o bem do povo de Deus e da nossa
Metropolia... Garanto-lhes as minhas e de vocês peço orações”. Esses cargos exigem muita
sabedoria, prudência e competência e, por isso, são de confiança, que deve ser, na verdade,
recíproca. O diálogo e a confiança entre os líderes responsáveis pela instituição conduzem a um
trabalho conjunto verdadeiramente harmônico e produtivo.
Todos os membros da Cúria Metropolitana e dos órgãos constituídos pedem orações. Que
São João Batista – Padroeiro da nossa Metropolia interceda diante de Deus a fim de que envie toda
as graças necessárias para o melhor cumprimento das obrigações do Conselho para Assuntos
Econômicos, Conselho Presbiteral, Colégio dos Consultores e, em breve, Conselho Pastoral – em
benefício do povo de Deus e da Metropolia!
Secretariado Metropolitano
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CONCERTO DE NATAL
DO POLTAVA
Louvabilíssima iniciativa do Grupo
Folclórico Ucraniano Poltava em
apresentar um concerto de Natal, denominado “Grande Concerto de Natal –
Великий різдвяний концерт”, que
durou mais ou menos duas horas, no dia
23 de novembro, com início às 20
horas, no Clube Poltava, em Curitiba.
Foi um show de cores, sons instrumentais, vozes humanas, melodias, movimentos, história, folclore, tudo
bem formatado harmonizando explanações, danças, cantos, teatro, envolvendo dançarinos, instrumentistas
e cantores. Belo coral. Belo conjunto de dançarinos. Belo cenário. Foi algo mágico, como são mágicos os
contos natalinos.
Criado em 1981, o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava promove atividades socioeducativas e
culturais em suas dependências, no Bairro Água Verde, em Curitiba. Com o objetivo de difundir a cultura
e receber a todos os interessados em seus departamentos de artesanato, canto, dança e música, são mais de
300 componentes ativos envolvidos em ações de aprendizado e preservação das tradições ucranianas. O
Grupo vem crescendo sempre: evolui, inova, chegando a um nível por muitos considerado profissional,
trabalhando com pessoas capacitadas e preparadas e também muito dedicadas, tendo o qualificativo de
amantes da cultura ucraniana, tanto em
seu aspecto contemporâneo quanto no
aspecto histórico.
Da ficha técnica desse espetáculo constam as seguintes pessoas:
Presidência – Simone Lefko Gondro;
Direção Artística e Direção Cênica:
Victor Cordeiro; Direção Musical: Igor
Y. Kovaliuk; Direção Escola Poltava:
Vivian Paz de Andrade; Sonoplastia:
Eltom Som e Eventos e Miura
Produções; Apoio: Embaixada da Ucrânia no Brasil; Prefeitura Municipal de Curitiba; Fundação Cultural
de Curitiba; Representação Central Ucraniano Brasileira.
Segundo informações da Presidente do Grupo Folclórico Ucraniano Simone Lefko Gondro, no
ano passado, já foi realizado um concerto de Natal no Memorial de Curitiba, resgatando algumas questões
do Natal ucraniano, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, fazendo com que o espetáculo
entrasse no roteiro Natal Luz de Curitiba. O concerto deste ano foi iniciativa de Victor Cordeiro – Diretor
Artístico, optando em realizá-lo na própria sede, apresentando todo o ritual tradicional ucraniano,
incluindo os ritos pagãos antigos, que foram cristianizados com o tempo.
O próprio Diretor Artístico do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava – Victor Cordeiro detalhou
esse valioso projeto, narrando principalmente as motivações e sentimentos que lhe estavam mais a peito:
“O espetáculo de Natal nasceu
de uma vontade minha de trazer mais
para perto da comunidade uma festividade um tanto quanto esquecida pela
diáspora ucraniana do Brasil. Muito se
fala da Páscoa ucraniana, que tem seu
grandioso e importante significado,
porém, as celebrações de Natal na própria Ucrânia são muito mais celebradas
e festejadas”.
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“As tradições da noite de Natal, a ceia
de natal, a simbologia dos alimentos, dos
rituais, de cada elemento decorativo da casa
na Noite Santa, são percepções que foram
perdidas com o tempo pelos ucranianos do
Brasil. Falar sobre as famosas encenações de
Vertép, os Kolhadneke, os festejos de ano
novo, como a Malánka, as explicações sobre o
didukh, a kutya, as estrelas. Enfim, tudo isso
estava envolvido no espetáculo preparado
para o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava.
Ao público, queríamos oferecer uma imersão nas danças, músicas e canções natalinas, com explicações
embasadas em pesquisar etnográficas”.
“Um projeto que demorou praticamente um ano para se o concretizar! Foram meses de pesquisa
para que tudo isso fosse preparado”.
“Nossas condições estruturais não são as melhores para montagens grandiosas como essa, mas,
com certeza, o amor que consegui plantar no coração de cada componente pelas tradições natalinas
ucranianas fez com que qualquer percalço fosse superado com muita facilidade, deixando somente o
prazer e a alegria de realizar uma montagem como essa transparecer ao nosso querido e amado público”.
“O Poltava precisa de maiores eventos como esse dentro de nossa casa! Esse espetáculo traduz o
quão importante é preservar, ensinar e divulgar toda e qualquer forma de expressão cultural ucraniana. É
com essa finalidade que o Poltava tem
trabalhado! Sem distinção de qualquer
gênero de ritual da cultura, o folclore
vem para promover aquilo que está
mais enraizado no fato de ser ucraniano”.
“Como diretor artístico da gestão, sinto-me muito orgulhoso por ter
criado mais esse grande espetáculo que,
com toda certeza, já está na agenda do
grupo Poltava para o próximo ano”
(texto enviado por e-mail – com os agradecimentos da Metropolia).
“Esse sentimento traduz todo o nosso trabalho diante de NOSSA comunidade, o resgate e as
nossas tradições. Foi maravilhoso”, comentou Simone.
Com o passar dos séculos, os ucranianos foram construindo tradições natalinas firmadas na união
entre amigos e familiares. Envolvendo pesquisadores do próprio Grupo Poltava, o evento focalizou os
antigos costumes e tradições ligadas às festividades de Natal. Foram cerca de 30 números de canto, dança,
música e teatro, levando ao palco cerca de 250 folcloristas, desde os menorzinhos até os seniores.
Retomando a parte histórica das crenças, muitas de origem pagã e ressignificadas com a cristianização da
Ucrânia, o espetáculo, que agora faz parte da programação oficial da cidade, fez os espectadores
imergirem na cultura eslava natalina ucraniana.

Parabéns, Grupo Folclórico
Ucraniano Poltava!
Secretariado Metropolitano
e Victor Cordeiro
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PADRE NEOMIR DOUTOR EM DIREITO CANÔNICO
Dia 02 de dezembro de 2019, com início às 9 horas, na
Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, em São
Paulo, o Pe. Neomir Doopiat Gasperin defendeu com brilho a
tese doutoral intitulada “A aplicabilidade do Direito Canônico na
adscrição a uma Igreja sui iuris e suas implicações jurídicas
pastorais”, obtendo o título de Doutor em Direito Canônico.
Em dois anos de estudos, o Pe. Neomir obteve o Mestrado
em Direito Canônico no dia 03 de dezembro de 2018, sendo
avaliado com nota 10 no exame final de Universa e Summa cum
laude (10) para a elaboração, apresentação e defesa da tesina. Na
ocasião, ele escreveu sua rica experiência acadêmica (Boletim Nº
72 – Novembro-Dezembro – 2019 – pp. 25-27). Ele relatou sua
atitude e disponibilidade da seguinte maneira: “Respondendo positivamente ao plano pastoral da Metropolia Católica Ucraniana
São João Batista e da Igreja Católica em geral, que visa
melhorar cada vez mais a formação de novos sacerdotes e a
formação permanente do clero. Sendo, também solícito a S. Ex.ª
Revma. Dom Volodemer Koubetch, Arcebispo Metropolita, aceitamos ainda em 2014, no último semestre de teologia, a
missão proposta pelo Arcebispo de estudar Direito Canônico, o qual também está atendendo aos apelos do Romano
Pontífice Francisco em formar novos operadores do Direito”
(p. 25).
No mesmo espírito de obediência e serviço à Igreja, o
Pe. Neomir prosseguiu os estudos e, para o nosso reconhecimento, gratidão e admiração, dentro de mais dois anos, com
muito sucesso, finalizou seu doutoramento.
Segundo informações do próprio Pe. Neomir, o Doutorado veio solidificar o aprendizado
obtido no Mestrado. Serviu para aprofundar
alguns cânones mais utilizados nos tribunais
eclesiásticos. O curso visou à pesquisa científica.
No início do curso, realizou-se uma semana de
aula presencial de metodologia científica. A metodologia seguida é a mesma da Universidade
Lateranense de Roma. “Nossa faculdade segue
em tudo a Laterano. Talvez, diferencie-se no
quesito do ensino do Direito Oriental simultaneamente. Haja vista, me parece que somente na
Faculdade Santa Cruz (Roma) que se ensina os
dois livros: CIC e CCEO”, comentou o sacerdote.
Em uma destas aulas presenciais, o Secretário
geral e o Decano passaram os temas dos seminários para serem preparados. Ao todo, foram
quatro seminários para serem pesquisados e
apresentados. Para cada seminário, um artigo
científico foi escrito, pelo qual o doutorando teria
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que demonstrar suas habilidades de pesquisa e cientificidade. As datas foram passadas com
antecedência, de modo que no dia da apresentação de um seminário, era preciso entregar o artigo
do segundo, e assim por diante.
Durante as apresentações, cada aluno fazia a apresentação de 10 minutos do seu artigo já
entregue. Depois, o Decano e o Secretário geral e todos os demais alunos eram obrigados a
sabatinar os alunos que estavam apresentando. Este método, de certa forma, já era um treinamento
para a defesa do doutorado. É óbvio que também para obter as notas para o Doutorado. Esta nota
era dada por todos os alunos e os dois professores. No final, o Decano somava tudo e fechava a
média de cada seminário, a qual seria depois somada com a nota da tese, da apresentação e da
defesa.
Os artigos também eram trocados pelos alunos. Portanto, acabava-se obtendo e realizando
um bom estudo dos cânones recomendados pela direção. Algumas vezes era mais de um cânon,
outras vezes, apenas um parágrafo que deveria ser pesquisado e redigido como artigo.
O Pe. Neomir resumiu o trabalho acadêmico do doutoramento da seguinte forma:
“Basicamente, o acréscimo foi este: o Doutorado permitiu um maior aprofundamento de alguns
temas já estudados no Mestrado e obrigou a leitura de várias obras que, de certa forma, serviram
para fixar definitivamente este conteúdo em nossa memória, se não pelo gosto pela leitura do
tema, então pela força do cansaço da pesquisa e necessidade”.
Depois desse esforço e semeadura, chegou o momento da colheita. No dia e hora
marcados, para a formação da mesa julgadora foi primeiramente convidado o Arcebispo
Metropolita Dom Volodemer Koubetch, que dirigiu uma oração de invocação ao Espírito Santo –
“Tsariu nebesney”, em ucraniano, e Ave Maria, em português. Os três professores foram: Prof.
Cônego Dr. Martin Segú Girona – Decano da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo
e Moderador da Tese de Doutorado, também foi da Moderador da tesina de Mestrado; Prof. Dr.
Pe. Carlos Roberto Santana da Silva, Vice decano; Prof. Dr. Pe. Jean Rafael Eugênio Barros,
Secretário geral. Os dois últimos citados foram professores de várias disciplinas.
O Pe. Neomir teve cerca de 20 minutos para expor uma síntese de sua tese doutoral (ver
texto logo abaixo). Os três professores componentes da mesa avaliaram o significado acadêmico
da tese e, com exceção do Moderador, que já fez todas as perguntas durante o trabalho de
orientação, fizeram suas arguições.
Tendo a palavra, Dom Volodemer fez um reconhecimento e agradecimento às instituições
envolvidas no doutoramento do Pe. Neomir: a Faculdade de Direito Canônico São Paulo
Apóstolo, que ensinou com seriedade acadêmica; a Kirche in Not, que lhe cedeu a bolsa de
estudos; a Ordem de São Basílio Magno, cujos Padres da Paróquia em São Paulo o acolheram em
sua residência e o apoiaram copiosamente, estando presentes no ato da defesa o Pároco Moacyr
Leczuk, o Vigário Paroquial Josafat Vozivoda e alguns paroquianos ucranianos e latinos; a
Metropolia que lhe confiou a incumbência de se preparar na área do Direito Canônico para prestar
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diversos serviços canônicos e pastorais. “Mais do
que um momento acadêmico, é também um momento
celebrativo, de colheita e comemoração, um momento de gratidão”, disse o Arquieparca. Dom Volodemer manifestou especial apreço pelo desempenho
acadêmico exemplar do Pe. Neomir, que, além da sua
capacidade intelectual inata, dedicou-se com afinco
aos estudos, conseguindo fazer o Mestrado e o Doutorado em quatro anos. Destacou ainda que ele é o
primeiro sacerdote do Clero diocesano da Metropolia
a chegar ao Doutorado. A fim de o “provocar”, estimulando-o para a continuidade de pesquisa, produção
e aplicação pastoral de seu estudo, o Arcebispo Metropolita pediu para que o Pe. Neomir
apresentasse alguns elementos práticos.
Como foi em seu Mestrado, também na avaliação final do Doutorado, o Pe. Neomir obteve
a nota máxima – 10 – Summa cum laude.
Solicitado, o jovem Doutor Pe. Neomir Doopiat Gasperin comentou sua experiência de
chegar ao Doutorado em Direito Canônico: “É obvio que é uma grande conquista. Sempre gostei
de estudar, ler e escrever, então vem a ser um coroamento ao gosto pessoal pelos estudos. O
título de doutor em si não me traz nenhum sentimento de glória ou importância pessoal ou ares
de arrogância ou soberba,
porque tenho plena consciência de que na Igreja todos os
ministérios e funções estão
para o serviço e não para
serem vistos. Por isso fico até
um pouco apreensivo se irei
conseguir servir a Igreja na
medida que o título exige, ou
seja, se farei jus ao título acadêmico que recebi hoje. Tenho
muito presente a fala de São
Paulo apóstolo: ‘é preciso que eu diminua para que Ele (Cristo) apareça’. Por isso sei, que esta
titulação nunca me fará pensar ou achar que sou maior ou melhor que os outros. A grande
verdade é que a Igreja deve estar presente em todas as esferas da sociedade, animando e
aperfeiçoando as mais diversas realidades sociais com o espírito do Evangelho, desde as mais
simples até as mais cultas. Nesta ótica, todo serviço, ministério e função dentro da Igreja tornase de suma importância e necessário e de igual valia. Se conseguir ser um instrumento
qualificado e útil nas mãos de Deus e da sua Igreja, já serei suficientemente realizado”.
A Metropolia agradece de coração a todos que auxiliaram o Pe. Neomir nesta árdua e brilhante caminhada acadêmica, principalmente à Kirche in Not que concedeu a bolsa de estudos e
aos Padres Basilianos que
pronta e generosamente o
acolheram. E ao Pe. Neomir –
nossos parabéns pela conquista, que é também de toda a
Metropolia, e votos de frutuosos trabalhos acadêmicos, formativos e pastorais, com as
bênçãos e graças divinas.
Secretariado Metropolitano
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NATAL NA ARQUICATEDRAL
A Paróquia da Arquicatedral São João Batista sediou este ano, no dia 7 de dezembro,
sábado, com início às 19 horas, o Festival de Corais Curitibanos Ucranianos executando canções
natalinas ucranianas e celebrando a Santa Ceia Ucraniana – “Sviatey vetchir”. Foi o 20º encontro,
com uma celebração em alto estilo, muito bonita, aconchegante, emocionante, que eleva o espírito.
O Reitor-Pároco Pe. Joaquim Sedorowicz fez a abertura, saudando a todos e destacando o
sentido da solenidade, focada na celebração litúrgica do nascimento de Jesus, que dá o verdadeiro
sentido do Natal, e nas tradições cristãs ucranianas, focadas nas canções natalinas, as nossas amadas
“kolhadas”, e o jantar especial, chamado “Sviatey vetchir” – Santa tarde, que transcende o mero
jantar e aumenta a fé, gerando fraternidade, comunhão e solidariedade.
O Sr. Miguel Hrysay fez o papel de mestre de cerimônias, apresentando os corais com seus
principais componentes e fazendo breves explicações.
O coral da Igreja Ortodoxa ucraniana não pôde participar, porque assumiu um compromisso
em Joaquim Távora.
A ordem das apresentações, com os nomes dos grupos coralistas, canções executadas, seus
dirigentes e o nome dos entregadores das lembranças, seguiu o seguinte roteiro:
1º – Capela de Bandurristas Fialka: “Na Rizdvo Hrestove” – compositores: Iryha Gargat e
Lybomyr Yakoviv e “Vo Vefleiemi” – “kolhada” popular, sob a regência de Rafael Herman. A
entrega da lembrança do evento ao jovem Maestro foi feita por Dionéia Davibida de Lima.
2º – Coral da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora: “Skenia vceslataia” – arranjo de H.
Vereta e “Spe Issusse spe” – arranjo de M. Tkatchuk, sob a regência do Sr. Mário José Tkatchuk. A
lembrança foi entregue por Lorrayne Maria Coblinski Hrysay.
3º – Coral e Orquestra Poltava: “Vo Vefleiemi zoria ciiaie” e “Sviatey vetchir”,
composições tiradas do site Sviatohorska Lavra, sob a regência do Sr. Igor Kovaliuk. Entrega da
lembrança: Dionéia Davibida de Lima.
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4º – Coral Folclórico Barvinok: “Kolhad, kolhad, kolhadnetsia”, canção composta por V.
Tymojenskiy, e “Oy u Vefleiemi stalasia novyna” – arranjo de O. Stadnyk, sob a regência do Sr.
Felipe Oresten. A lembrança do evento foi entregue ao Maestro por Lorrayne Maria Coblinski
Hrysay.
5º – Coral da Arquicatedral São João Batista: “Zname Boh”, composição de T.
Turtchaniv, “Zemlhu iudeisku”, arranjo de S. Stelhmatchuk, e “Na rizdviani sviata”, de autor
desconhecido, sob a regência do Sr. Leonardo Davibida. A entrega da lembrança do evento ao
Maestro do coral anfitrião foi feita por Dionéia Davibida de Lima e Danilo Davibida de Lima.
Após as apresentações, o Maestro Leonardo agradeceu a presença do Arcebispo Metropolita
Dom Volodemer e da Equipe César Setti da Rádio Interligados de São José dos Pinhais e entregou
uma lembrança ao Reitor da Arquicatedral Pe. Joaquim Sedorowicz pelo reconhecimento e apoio
que tem dado ao coral e pela ajuda na organização do evento.
Foi dada a palavra ao Metropolita que agradeceu pelo convite e parabenizou os
organizadores, dirigentes e componentes dos corais pela belíssima apresentação coralista natalina,
desejando a todos os presentes um feliz Natal e abençoado Ano Novo. Dom Volodemer aproveitou
o momento para destacar a presença de duas pessoas ilustres vindas da Ucrânia: Professor Leonid
Sydorchuk, de Chernopil, que há vários dias dirige um workshop de dança da região da Bukovyna
no Clube Poltava; Olha Sytnyk, que foi um dos coordenadores do Setor Público Euromaidan
durante a Revolução da Dignidade, deputada e vice-presidente do conselho regional de IvanoFrankivsk. Dia 6 de dezembro, no SUBRAS, ela deu uma palestra sobre a situação política na
Ucrânia e falou sobre o direito à dupla cidadania.
O Coral da Arquicatedral encerrou o Encontro de Corais cantando com todos os presentes a
conhecidíssima canção “Boh predvitchnei”.
Depois, no salão paroquial, houve o tradicional “Sviatey vetchir”.
Andreia Davibida e Secretariado Metropolitano
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ROMARIA MARIANA
A Romaria Mariana em Antônio Olinto deste ano, no belo e majestoso Santuário Nossa
Senhora dos Corais, em sua 28ª edição, com intensa participação da Comunidade ucraniana local,
incluindo a Paróquia latina, e com a vinda não tão numerosa, porém mais qualitativa dos romeiros,
foi celebrada entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, seguindo uma programação muito rica
espiritual e pastoralmente.
Foi muito bem organizada e celebrada a Novena de preparação espiritual, cuja programação
é aqui brevemente apresentada:
29/11 – Sexta-feira – 19: “Moleben” (Novena) e palestra com todas as lideranças da Matriz
e das capelas – CAPs, Catequese, Apostolado da Oração, Jovens, MEJ, etc. O celebrante e
palestrante, Pe. Basilio Koubetch, falou sobre as principais qualidades dos líderes em geral e
especialmente as qualidades das lideranças na Igreja. Transmitiu parte da abordagem feita durante o
Congresso Nacional de Gestão Eclesiástica no dia 28 de março de 2019 por Sua Excelência Dom
Paulo Cezar Costa – Bispo Diocesano de São Carlos, SP. Focou como mensagem principal
“Administrar bem é também evangelizar”. Eficiência, profissionalismo, canonicidade junto com a

humanidade, humanismo, caridade, gentileza, respeito, acolhida, inclusão e hospitalidade são alguns
adjetivos e atitudes dos líderes da Igreja em todos os níveis da pastoral e da administração. “O
modelo principal para todos os líderes da Igreja é o próprio Jesus Cristo – O Bom Pastor” –
sublinhou o palestrante.
30/11 – Sábado – 19: Foi realizado o encontro das famílias, que consistia na celebração da
Divina Liturgia, durante a qual o Pe. Basilio palestrou sobre o tema “Segredos do casal e da família
feliz”. Para a surpresa dos participantes, esta palestra deixou claro que a felicidade do casal e da
família precisa ser buscada em primeiro lugar nas atitudes pessoais. Conhecer, valorizar, aceitar,
cultivar, tolerar, perdoar, compreender a si mesmo como condição para ser capaz de fazer o mesmo
aos outros. O palestrante recomendou veementemente as atitudes da gratidão, do elogio recíproco e
do cultivo dos valores religiosos e espirituais. Alertou sobre os perigos do ativismo e da falta de
desfrutar as conquistas da família. Concluiu com a leitura da parte da carta do Sínodo dos Bispos da
Igreja Católica Ucraniana de 2018, que fala sobre a família como Igreja doméstica, e dos pais como
primeiros educadores da fé.
01/12 – Domingo – 09: Encontro com os jovens de todas as comunidades da paróquia.
Divina Liturgia e palestra com o tema “A oportunidade procurada pelo jovem de hoje?”, tendo
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como celebrante e palestrante o Pe. Basilio. O locutor
enfatizou a oportunidade que está no interior de cada
pessoa, a autoestima e o altruísmo. “A verdadeira
oportunidade do jovem de hoje surge quando ele sai
da contramão egoísta e pessimista e às vezes
vitimista, esperando o que alguém pode fazer por ele.
A oportunidade do sucesso vem na medida em que o
jovem (o adulto também) começa a perguntar o que
ele pode fazer por ele mesmo, pela sua família,
comunidade, município, estado, país e pelo mundo”,
enfatizou.
02/12 – Segunda-feira – 19: Santa Missa (no
rito latino) celebrada pelo Pe. Antônio – Pároco da
Matriz latina São José de Antônio Olinto. O Pe.
Basilio concelebrou e deu a palestra de catequese
sobre a Igreja Católica: “Católicos conhecendo
melhor a sua Igreja”. Introduziu sobre a fundação
divina da Igreja e da natureza evangelizadora da
mesma. Combatendo a grave e vergonhosa ignorância
de muitos católicos que até desconhecem documentos
oficiais do Concílio Vaticano II, falou principalmente
sobre a diversidade de ritos e de Igrejas de direito próprio na unidade eclesial. Explicou que a Igreja
Católica desde o início se caracteriza como comunidade de fiéis diferentes na cultura, nacionalidade
e língua. Atualmente, os fiéis católicos no mundo pertencem a 24 Igrejas sui iuris (de direito
próprio), cada uma com o seu rito derivado de uma das 6 tradições (Alexandrina, Antioquena,
Armena, Caldeia, Constantinopolitana e Romana/Latina). Nós, neste município, conhecemos só
duas delas: a Latina (Romana) e a Ucraniana, que segue a tradição Constantinopolitana (=
Bizantina, Grega). Muitas nações, muitas línguas, muitas tradições e muitos ritos. Porém, todos
unidos pela mesma fé, beneficiados pelos mesmos 7 Sacramentos, praticantes da mesma doutrina
católica e obedientes ao Papa – único Pastor. Permanecendo na unidade eclesial católica, todos
cumprem a mesma vontade de Deus: “... haverá um só rebanho e um só pastor” (Jo 10,16). É a
realização da diversidade na unidade. Coisas bem simples e reais há bem mais de um milênio, mas
muitos participantes ouviram estas informações pela primeira vez!
03/12 – Terça-feira – 19: O Terço dos homens foi rezado com a animação da Paróquia
latina São José de Antônio Olinto.
04/12 – Quarta-feira – 19: Foi celebrado o “Moleben” (Novena) a Nossa Senhora com a
animação do Apostolado da Oração. Na sua breve mensagem, o Pe. Basilio falou sobre os
benefícios humanos e espirituais, dos quais são beneficiados os membros deste movimento e suas
famílias. Combateu dois preconceitos em
relação ao Apostolado da Oração: “pensar
que ser membro deste movimento é só
assumir uma grande lista de compromissos
e que este movimento é reservado para
idosos são informações que absolutamente
não correspondem com a realidade”, afirmou o palestrante. Enfatizou que ser membro deste Movimento significa antes de
tudo aprender cada vez mais como receber
o amor e a graça de Deus e que oferecer o
dia a Deus significa dar qualidade à nossa
vida e à nossa ação, permitindo que Deus
continue agindo através de nós. A celebra-
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ção terminou com uma breve adoração ao
Santíssimo e com a Súplica.
05/12 – Quinta-feira – 19: A
celebração eucarística (no rito latino) foi
presidida pelo Pe. Emílio Bortolini de Porto Vitória, PR da Diocese de União da
Vitória. A comunidade polonesa de São
Mateus do Sul, PR embelezou a Liturgia
com belíssimos cantos em Polonês, cantados pelo Coral e grupo Folclórico Karolinka.
06/12 – Sexta-feira – 18:30:
Recepção das capelinhas e Divina Liturgia
presidida pelo Pe. Basilio Koubetch, que
também palestrou no tema da carta do
Sínodo dos Bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana de 2019: “Comunhão e unidade na vida e
no serviço da Igreja”.
07/12 – Sábado – 10: O “Akathistos” – Louvor à Santa Mãe de Deus foi cantado pelas
crianças da catequese e do MEJ de todas as comunidades. O celebrante, Pe. Basilio, falou um pouco
sobre São Nicolau – padroeiro das crianças, sobre sua vida, suas virtudes, atividades e veneração
dos fiéis. Após a celebração, as crianças tiveram a visita de “São Nicolau” que conversou com elas
e distribuiu presentes. No mesmo dia, às 19horas, foi celebrada a Divina Liturgia dedicada por todas
as famílias da Paróquia. Em sua mensagem, o celebrante Pe. Basilio falou sobre a missão de Maria
e de São José em colaboração com o plano salvífico de Deus.
08/12 – Domingo – Festa da Imaculada Conceição: a programação seguiu o seguinte
horário:
07h – Recepção dos romeiros no pavilhão do Santuário, com café da manhã e roda de
chimarrão. O dia ensolarado facilitou a participação.
08h45 – Os romeiros se reuniram na gruta Nossa Senhora de Lurdes e, na presença do ícone
de Nossa Senhora dos Corais, cantaram cantos marianos, fizeram suas orações de agradecimento e
pedido. As lideranças locais fizeram questão de saudar as autoridades presentes, entre as quais o
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, que logo oficiou a bênção da água, com a qual
Pe. Basilio aspergiu as pessoas. A seguir, fez-se a procissão com o ícone até a igreja.
09h30 – A Divina Liturgia solene pontifical foi presidida pelo Arcebispo Metropolita e
concelebrada pelo Administrador Pe. Basilio Koubetch. Os Diáconos Romeu Smach e João Basniak
prestaram seus serviços litúrgicos e os Seminaristas maiores de Curitiba auxiliaram na celebração.
A Divina Liturgia foi abrilhantada pelas belas vozes do Coral da Arquicatedral São João Batista em
Curitiba, sob a regência do Maestro Sr. Leonardo Davibida.
Em sua homilia, seguindo o tema
sinodal “Comunhão e unidade na vida e
no serviço da IGCU”, Dom Volodemer
teceu algumas considerações para apresentar o ensinamento de Maria Santíssima a
partir do Concílio Vaticano II – Constituição dogmática Lumen gentium – Luz dos
povos, especialmente o capítulo VIII: “A
Bem-aventurada Virgem Maria Mãe de
Deus no mistério de Cristo e da Igreja”
(nn. 52-69). A tônica do ensinamento comci-liar é que Maria foi a criatura mais fiel a
Deus. Sendo ela sempre intimamente ligada a Cristo e à Igreja, que realiza a “Koi-
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nonia”, a “Diakonia” e a “Cristofania”, Maria Santíssima realiza no mais perfeito grau essas
mesmas dimensões teológicas. O pregador insistiu para que essas dimensões, que mostram a
grandeza de Nossa Senhora na história da salvação, não sejam somente elementos teológicos a
serem estudados na catequese, mas que se tornem vivência cristã autêntica dentro da espiritualidade
mariana.
12h – No melhorado e agora bem mais confortável salão de festas, foi servido o almoço
completo, com comida típica ucraniana, churrasco, costela ao fogo de chão, doces, etc.
No campanário, estavam sendo vendidos objetos devocionais e artesanais.
15h – Na igreja-santuário, conduzido pelo Metropolita, foi rezado o “Moleben” (Novena) a
Nossa Senhora. Após a proclamação do Evangelho, Dom Volodemer proferiu uma breve homilia
focalizando uma espiritualidade bem específica: santa escravidão para com a Mãe de Deus,
desenvolvida por São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) em seu “Tratado da
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem”. Segundo o Santo, a consagração a Maria se torna um
“caminho fácil e seguro para encontrar Jesus Cristo”. Essa espiritualidade influenciou alguns
papas dos tempos modernos e um deles foi o Papa São João Paulo II, que tinha como lema “Totus
tuus, Mariae”.
A parte espiritual desse dia de romaria foi encerrada com a bênção final e despedida dos
romeiros.
16h – Início da tarde recreativa no pavilhão paroquial, com a animação do famoso grupo
gauchesco “Fogo de Chão”.
Segundo comentários dos organizadores, a romaria teve menos participação do que nos anos
anteriores, mas os romeiros que vieram procuraram mais espiritualidade: Sacramento da Penitência,
participação na Divina Liturgia, concentração, meditação, oração, maior participação no “Moleben”
de encerramento.
Nossa Senhora dos Corais, ore por nós!
Secretariado Metropolitano
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ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ
ДУШПАСТИРСЬКОЇ РАДИ УГКЦ

«Важливо будувати єдність УГКЦ»,
– Блаженніший Святослав
під час відкриття Генеральної асамблеї Душпастирської ради УГКЦ
У вівторок, 3 грудня 2019 року, у Патріаршому домі, що у Львові, розпочалася Генеральна
асамблея Душпастирської ради УГКЦ. Тридцять п'ять радників Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого
Святослава з усього світу прибули для опрацювання душпастирських напрямків, працюючи спільно
із Патріаршою курією.
«По-перше, я хочу розповісти про контексти, які спонукали нас сформували Душпастирську
раду, бо вони можуть нам надати розуміння причин. По-друге, я бажаю розказати, як ми бачимо
Душпастирську раду як структуру, як спільноту, як вона мала би функціонувати. А по-третє, чого
саме я від вас очікую», – звернувся до присутніх під час свого виступу Блаженніший Святослав.
І згодом додав: «Ми підбиваємо підсумки десятилітньої душпастирської програми, плану,
який називався «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». Це вперше в історії нашої Церкви,
коли ми на рівні всіх структур УГКЦ вчилися щось робити разом: ми намагалися координувати свою
душпастирську діяльність, виставляти свої пріоритети і планувати щось на майбутнє. Хочу вам
сказати, що цей душпастирський план глобальної УГКЦ був високо оцінений папами Венедиктом
XVI і Франциском. Я пригадую, що в 2012 році, після Синоду Єпископів УГКЦ, я, як Глава Церкви,
представив папі Венедикту XVI наш душпастирський план. Він відповів, що це саме те, чого він дуже
хотів, і назвав це «нова євангелізація», а коли я презентував цей план Святішому Отцю Франциску, то
він назвав його душпастирським наверненням».
На думку Предстоятеля, тепер потрібно шукати нові механізми для наступної програми. Саме
тому цього року під час Синоду Єпископів УГКЦ у Римі була створена робоча група, яка
опрацьовуватиме нову програму на наступні десять років, використовуючи досвід попередньої.
Крім того, тепер відбувається реформа курії, зокрема її центральних структур, щоб вони теж
«пройшли душпастирське навернення і перебрали відповідальність за імплементацію нового
душпастирського плану». «Ми потребуємо, щоб Душпастирська рада включала в себе не тільки
структурні підрозділи курії, а також тих осіб, які відповідальні за імплементацію рішень Синоду в
кожній єпархії та екзархаті», – промовив архиєрей.
Він вважає, що необхідно мати спільну візію Церкви, а для цього важливо навчитися бути
разом. Адже структури УГКЦ в різних місцях перебування можуть мати різне бачення. «Важливо
будувати єдність УГКЦ, щоб різні структури перебували у тісному зв’язку з центром Церкви», –
закликає радників і керівників структурних підрозділів курії Блаженніший Святослав.
«Ви маєте допомогти своїм єпископам у локальних осідках втілювати у життя рішення наших
Синодів. А коли буде опрацьований новий душпастирський план, то будете тими, хто
координуватиме його імплементацію… Я очікую, що ви будете моїми радниками, але говоритимете
правду», – промовив Глава УГКЦ.
У своєму виступі Предстоятель згадав і про Патріарший Собор УГКЦ – «Еміграція, поселення
і глобальна єдність Української Греко-Католицької Церкви», який відбудеться 26–29 серпня 2020
року у Львові. Гасло Собору: «Церква є завжди і всюди з тобою». «Я бажаю, щоб ми разом змогли
таке гасло донести до своїх людей і втілити у наше реальне життя», – сказав Предстоятель.
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Довідка
Душпастирську раду Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви було створено у
червні 2019 року. До складу ради
входять структури Патріаршої курії,
відповідальні за душпастирське служіння УГКЦ.
Головним завданням Душпастирської ради є координація та
уніфікація діяльності структур Патріаршої курії, які відповідають за
пастирське служіння, продовження
втілення в життя напрацювань робочої групи для впровадження Стратегії розвитку УГКЦ та інші завдання, окреслені у відповідному Положенні.
Тридцять сім душпастирів з усього світу стали
радниками Душпастирської ради УГКЦ
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у вівторок, 3
грудня 2019 року, в Патріаршому домі, що у Львові, під час Генеральної асамблеї Душпастирської
ради УГКЦ вручив декрети про призначення тридцяти семи священнослужителів радниками
Душпастирської ради Патріаршої курії УГКЦ.
У тексті декрету про призначення мовиться, що в Патріаршій курії засновано Душпастирську
раду, до якої ввійшли підрозділи курії, котрі відповідають за душпастирське служіння в УГКЦ.
Зазначається, що ця рада успадкувала всі напрацювання робочої групи для впровадження
Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року, що була заснована відповідно до рішення Синоду
Єпископів УГКЦ 2011 року і у вересні цього року завершила своє служіння.
Один із важливих здобутків робочої групи – діяльність мережі координаторів, які допомагали
своїм єпископам втілювати в життя на єпархіальному рівні стратегію розвитку Церкви.
Новостворена Душпастирська рада – у співпраці з представниками від єпархій, які належать
до цієї Ради як радники в пасторальних питаннях – творитиме простір для постійної комунікації та
координації усіх структур УГКЦ з метою пасторального планування з урахуванням законодавчих
актів Синоду Єпископів УГКЦ.
Звертаючись до радників, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, сказав: «Ви маєте допомогти
своїм єпископам у локальних осідках втілювати в життя рішення наших Синодів. А коли буде
опрацьований новий душпастирський план, то будете тими, хто координуватиме його
імплементацію… Я очікую, що ви будете моїми радниками, але говоритимете правду».
«Радники мають можливість і завдання пропонувати різні законодавчі ініціативи для їх
розгляду Синодом Єпископів УГКЦ,
– законодавчим органом Церкви», –
пояснив радникам їхні компетенції
о. д-р Віталій Токар.
Під час вручення декретів
про призначення о. Андрій Максимович, адміністратор Патріаршої курії, відзначив, що географія радників
підкреслює глобальність нашої Церкви. Він зазначив, що приблизно 3035 відсотків Курії перебуває у Києві,
55 відсотків – у Львові, є Екобюро в
Івано-Франківську, маємо Секретаріат Глави Церкви в Римі, є морський апостолят в Одесі... Це все показує мережеву можливість УГКЦ,
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яку Душпастирська рада може використовувати для свого служіння у
тісній співпраці з комісіями та адміністрацією курії.
Додаток
Призначені радники: вл. Даниїл Козлінський (Аргентина), вл.
Богдан Манишин (Україна), вл. Володимир Груца (Україна), вл.
Григорій Комар (Україна), о. Андрій
Малиш (Канада), о. Янко Колошняї
(Канада), о. Михайло Квятковський
(Канада), о. Тома Гривна (Канада), о.
Браян Келті (Австралія), о. Андрій
Романків (США), о. Річард Яновіч (США), о. Кирил Ангелов (США), о. Павло Сербай, (Бразилія), о.
Василь Ковбич (Бразилія), о. Ігор Ранця (Франція), о. Микола Матвіївський (Великобританія), о.
Роман Максимців (Німеччина), о. Микола Костецький (Польща), о. Мирослав Драпала (Польща), о.
Юрій Коласа (Австрія), о. Володимир Волошин (Італія), о. Василь Чудійович (Україна), о. Олег
Каськів (Україна), о. Віталій Козак (Україна), о. Володимир Коткевич (Україна), о. Іван Кіцелюк
(Україна), о. Володимир Заболотний (Україна), о. Іван Данкевич (Україна), о. Володимир Боровий
(Україна), о. Василь Пантелюк (Україна), о. Олександр Дядя (Україна), о. Іван Третяк (Україна), о.
Сергій Василів (Україна).
Радники у статусі гостей: о. Іван Гудзь (Португалія), о. Юрій Стасюк (Іспанія), о. Іван Лега
(Росія), о. Зміцер Чарнель, (Білорусь).
Душпастирську раду Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви було створено
у червні 2019 року. До складу ради входять структури Патріаршої курії, відповідальні за
душпастирське служіння УГКЦ. Головою Душпастирської ради призначений владика Кен
Новаківський, правлячий єпископ Нью-Вестмінстерської єпархії.
Головним завданням Душпастирської ради є координація та уніфікація діяльності структур
Патріаршої курії, які відповідають за пастирське служіння, продовження втілення в життя
напрацювань робочої групи для впровадження Стратегії розвитку УГКЦ та інші завдання, окреслені у
відповідному Положенні.
Владика Кен Новаківський розповів про підсумки
першої Генеральної асамблеї Душпастирської ради
У п’ятницю, 6 грудня 2019 року, у Патріаршому домі, що у Львові, завершилася перша
Генеральна асамблея Душпастирської ради УГКЦ. Голови комісій УГКЦ та радники Отця і Глави
УГКЦ Блаженнішого Святослава прибули з усього світу для опрацювання душпастирських
напрямків, працюючи спільно із
Патріаршою курією.
Спочатку учасники заходу
мали зустріч з Блаженнішим Святославом, який у своєму виступі
зазначив, що варто будувати єдність
УГКЦ, щоб різні структури перебували у тісному зв’язку з центром
Церкви. Предстоятель зауважив, що
тепер надзвичайно важливо і
потрібно шукати нові механізми для
наступної програми, а також реформувати Курію, зокрема її центральні
структури.
«Радники позитивно відреагували на візію Блаженнішого Свя-
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тослава щодо Душпастирської ради.
Вони побачили, що Предстоятель
хоче почути всі єпархії УГКЦ, тому
відчули, що є потрібними, а також є
голосом Церкви. Впродовж кількох
днів радники старалися проаналізувати, як саме працює Патріарша
курія, міркували над тим, як можна
покращити її ефективність», – зазначив голова Душпастирської ради
владика Кен Новаківський, єпарх
Нью-Вестмінстерський.
Окрім цього, під час зустрічі
обговорювалося питання проведення
Патріаршого Собору УГКЦ – «Еміграція, поселення і глобальна єдність Української Греко-Католицької Церкви», який відбудеться 26–29 серпня 2020 року у Львові.
Гасло Собору: «Церква є завжди і всюди з тобою».
За словами владики Кена, основне завдання Душпастирської ради – налагодити комунікацію
між усіма структурами УГКЦ.
Читайте також: «Душпастирство – це основна місія, мета життя Церкви», – владика Кен
Новаківський, голова Душпастирської ради
«Найефективнішим методом спілкування визнано саме цю зустріч, бо всім радникам вдалося
зібратися та поспілкуватися одне з одним. Крім того, учасникам асамблеї були представлені всі
душпастирські комісії, тож вони довідалися детальніше, як і над чим ті працюють, які їхні потреби...
Радники заявили, що дізналися, як можна такі пропозиції втілювати у своїх єпархіях. Тож необхідно
розвивати і підтримувати спілкування в Курії та між комісіями, комунікацію між комісіями та
єпархіями і спілкування у кожній єпархії та з комісіями», – сказав владика Кен.
І згодом додав: «Потрібно розуміти, що кожна єпархія розвивається по-різному та має свої
виклики. Тому щоб розвивати глобальність Церкви, ми мусимо розуміти одне одного. Адже в
радянський період і навіть тоді, коли Україна стала незалежною, дуже часто різні гілки УГКЦ
розвивалися по-своєму. Наприклад, наша Церква у Нью-Вестмінстері є зовсім іншою, ніж у Львові,
бо в кожному осередку є певні виклики, зокрема мовні, культурні тощо. А для того щоб ми могли
спільно працювати, нам треба знати свої проблеми. Я думаю, що це один із найкращих способів
поділитися досвідом одне з одним і прийняти ті рішення, які допоможуть розв’язати проблемні
питання».
«Великий позитив є в тому, що багато радників, які прибули з-за кордону, зазначали, що
Патріарша курія як структура дуже розвинена, бо в ній є чимало ініціатив. Проте не в усіх осередках
їх можна реалізувати, бо в певних місцях ще немає всіх тих структур, які є в курії. Тому ми працюємо
над тим, як можемо тепер допомогти тим осередкам, які є, зокрема, в Латинській Америці, Європі,
Австралії, Канаді», – підкреслив о. Володимир Містерман, заступник адміністратора Патріаршої
курії.
До слова, наступна Генеральна асамблея Душпастирської ради відбудеться в грудні 2020
року. Основна візія наступної зустрічі – покращувати і продовжувати роботу над тими пропозиціями,
які приймає Синод Єпископів УГКЦ і подає їх до виконання.
Нагадаємо, Душпастирську раду Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви
було створено у червні 2019 року. До складу ради входять структури Патріаршої курії, відповідальні
за душпастирське служіння УГКЦ. Головним завданням Душпастирської ради є координація та
уніфікація діяльності структур Патріаршої курії, які відповідають за пастирське служіння,
продовження втілення в життя напрацювань робочої групи для впровадження Стратегії розвитку
УГКЦ та інші завдання, окреслені у відповідному Положенні.
Текст: Департамент інформації УГКЦ
Фото: о. Андрій Шестак
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