EDITORIAL

Como seria confortante falar e escrever sobre algum assunto alegre, positivo e significativo
para o mundo! Infelizmente, ainda não é possível.
Quantas vezes a palavra “pandemia” é pronunciada ou escrita por dia? Que pergunta boba?
O que a pandemia significa para a humanidade? Pergunta inteligente. É uma pergunta que vai se
perpetuar na história. E as respostas serão incontáveis. Serão respostas burras e respostas sábias. Por
enquanto, estamos tendo mais perguntas do que respostas. Perdidos.
Estamos encapsulados em bolhas isoladas e mergulhados num oceano de águas mais turvas
do que límpidas, infestadas de seres grandes e pequenos, visíveis e invisíveis, todos perigosos,
assustadores, alguns misteriosos. Esta talvez seja uma boa metáfora para visualizar a situação atual.
Assim, vivenciamos as mais absurdas, desconfortáveis e desagradáveis situações e
sensações. Primeira onda. Segunda onda. Terceira onda... Veio para ficar. Dor. Sofrimento.
Estresse. Drama. Desolação. Desespero. Desesperança. Desconfiança. Desilusão. Tristeza.
Insegurança. Dúvida. Depressão. Insônia. Medo. Ansiedade. Sequelas. Desequilíbrio.
Enlouquecimento. Loucura. Insanidade. Abandono. Impotência. Angústia. Constrangimento.
Mentiras. Fake News. Morte banalizada. Vida desprezada. Negacionismo. Anticiência.
Obscurantismo. Desamor. Insensibilidade. Conspiração. Apocalipse. Fim do mundo. Usar máscara,
não usar máscara. Vacina eficiente, vacina duvidosa, vacina que não chega, vacina atrasada. Tomar
vacina, não tomar vacina. Politização da vacina. Furar fila para receber a vacina. Cloroquina,
Ivermectina... Castigo divino. Colapso sanitário, hospitalar. Desastre humanitário.
Irresponsabilidade dos governantes. Irresponsabilidade das populações. Guerra biológica.
Genocídio. “Necropolítica” – política da morte. “Mistanásia” – eutanásia social. “Tanatofilia” –
apreço pela morte. O leitor pode completar a lista.
Qual é o sentido desse quadro tão sombrio? Existe saída? É possível encontrar um sentido?
São possíveis muitos caminhos de busca de sentido existencial. Uma das mais conhecidas é
a Logoterapia, criada pelo médico neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl. Ele ficou mundialmente
conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em quatro campos de concentração
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial em seu best-seller internacional Em busca de sentido.
Experimentou o que de pior a humanidade foi capaz de produzir. Nessa experiência, ele constatou
que as perspectivas freudiana e adleriana se mostraram insuficientes. O que caracteriza o ser
humano é a sua vontade de descobrir um sentido na vida. Encontramos sentido sempre pela
realização de valores. Valores criadores ou criativos, por exemplo, o que fazemos pelo mundo,
como o nosso trabalho ou uma ação de voluntariado. Valores vivenciais ou experienciais, aquilo
que recebemos do mundo: a amizade, o amor, a arte ou a música. Também valores atitudinais, que é
a nossa atitude diante do sofrimento inevitável; não podendo modificar a realidade que nos
circunda, está nas nossas mãos mudar a nós mesmos (Luciano Marques de Jesus – PUC-RS).
Nós, cristãos, além das soluções de cunho médico-científico, temos a força espiritual da
religião e da fé, cuja validade é comprovada cientificamente. Nossa força principal está em Deus,
em Jesus Cristo – crucificado, morto, sepultado e RESSUSCITADO e presente no meio de nós!
Que Ele nos ajude a nos ressuscitarmos diante de tantas mortes.
Boa Páscoa! Khristós voskrés – voistenu voskres!
Dom Volodemer Koubetch
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і преосвященним владикам,
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям,
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам
Української Греко-Католицької Церкви
Христос воскрес!
Приступім зі свічками до Христа, що виходить із гробу,
Немов ідучи назустріч Женихові,
І радісно усі прославляймо Пасху Божу спасительну.
Пісня 5 Канону Воскресної утрені
Дорогі в Христі!
Сьогодні серце веселиться, душа радується, ноги спішать до храму, руки піднімаються до
Господа, гучний спів лунає з наших уст, бо днесь – празник над празниками і торжество торжеств:
«Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував!». Немов
дим, який вітер розвіює, і немов віск, який зникає при вогні (пор. Пс. 67, 2−3), так сьогодні всі наші
болі, турботи, сумніви і страхи розпливаються і втрачають силу над нами. «Цей день учинив Господь,
радіймо і веселімся в ньому!» (Пс. 117, 24).
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Приступім… до Христа,
що виходить із гробу…
Ми йдемо назустріч Тому, хто виходить із гробу,
переживши страшні знущання, муки і смерть. Воскреснувши, Христос переходить від смерті до життя. Він
виходить із тісноти обмеженого і вузького гробу,
закритого каменем і запечатаного печаттю. Христос
проходить повз сторожу, поставлену за наказом Пилата.
Прославлене воскресле тіло Спасителя не може бути
вдержане ні часом, ні простором земного людського
буття, як молимося в анафорі Літургії святого Василія
Великого: «Він розрішив болізні смертні, і воскрес у
третій день, і путь простелив усякій плоті воскресенням
з мертвих, бо неможливо було, щоб тління держало
начальника жизні».
Христос розпочав нову Пасху Божу, бо не
Мойсей, а Богочоловік виводить людину — не з
єгипетської неволі, а від смерті до життя і від землі до
небес. Воскресна утреня змальовує цей пасхальний рух,
цей новозавітний вихід як хід Жениха із весільної
світлиці. Цей образ нам відомий! Вже у Страсний
тиждень Церква готувала нас до приходу ХристаЖениха: «Браття, полюбімо Жениха, і прикрасім свої
світильники чеснотами й правдивою вірою, щоб, як мудрі Господні діви, були ми готовими ввійти з
ним до весільної світлиці. Жених бо, як Бог, обдаровує всіх нетлінним вінком» (Великий вівторок,
Утреня, Посні сідальні). І ось тут гріб перетворюється на світлицю, похоронні обряди в Христовому
Воскресінні перемінюються на радість зустрічі Жениха, який усуває смуток, звершує час очікування і
запрошує нас на пасхальну трапезу Небесного Царства. Із Воскресінням Христовим ми стаємо
причасниками життя вічного – не спостерігачами, а дійсними учасниками життя дітей Божих!
Приступімо зі свічками… немов ідучи назустріч Женихові!
Останній рік ми прожили немов у гробі за «замкненими дверима» карантинних обмежень, які
періодично посилювалися. Наші храми та монастирі в деяких країнах світу справді були зачиненими
для богомільників заради безпеки і здоров’я як духовенства і богопосвячених осіб, так і мирян. Але
сьогодні Пасхальна утреня допомагає нам сприймати ці обмеження як стан очікування виходу та
воскреслого Христа, Жениха, на якого чекають і чувають серед ночі весільні гості (пор. Мт. 25, 1−13).
І ось ми відчуваємо, що цей час настає! Наближається Жених, який сповіщає нам, що вихід
розпочався. Пробивається світло надії, що з Божою допомогою ми зможемо вийти із цього
всесвітнього «затвору», повернутися з віртуального світу в простір наших храмів і громад, щоб разом
молитися «єдиним серцем і єдиними устами» в Божій спільноті. Та для цього дуже важливо, щоб у
нас не погас світич Воскресіння − як світло віри, надії та любові.
Назустріч воскреслому Христові ми несемо цієї пасхальної ночі наші світичі віри! Ми
навчилися навіть в умовах жорсткого карантину практикувати нашу віру, відрізняти її зміст від
форми вияву. Хоча ми мусили змінювати наші практики і звички, але не послабили нашого стосунку
віри з Господом Богом, тієї віри, яка освітлювала наше життя молитвою та щоденним слуханням
Божого Слова, участю у Божественній Літургії в різний спосіб, прагненням Причастя Тіла і Крові
нашого Спасителя. Світич віри в нас не погас!
Ми несемо сьогодні світичі нашої надії! Черпаючи сили з нашої віри, ми плекали сподівання,
що зможемо перетривати і пережити ці складні часи. Християнська надія давала нам силу жити далі,
навчитися культури здорового способу життя в новітніх обставинах. Ми світили світлом нашої віри й
надії на воскресіння навіть тоді, коли оплакували наших померлих. Коли світ розгубився і втрачав
орієнтири, світоч християнської надії допоміг нам знайти вихід, прямувати назустріч Женихові, який
сьогодні радісно і переможно виходить із гробу!
Ми зустрічаємо воскреслого Христа, несучи наші світичі діяльної любові до Бога і
ближнього. Як у мудрих дів з євангельської притчі (пор. Мт. 25, 1−13), ця пандемічна ніч очікування
на прихід Жениха заряджала наші світильники ділами милосердя і служіння ближньому. Ми
зрозуміли, що зможемо знайти вихід у складних обставинах життя лише тоді, коли творитимемо
справжні й живі християнські спільноти взаємодопомоги і жертовного служіння одне одному. Світич
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любові до ближнього в нас не згас і в цю
пасхальну ніч дозволив нам вийти
назустріч воскреслому Христові!
І радісно усі прославляймо
Пасху Божу спасительну
Христа, що виходить із гробу, ми
славимо радісно, як весняна пташка, що
з відлигою починає співати гучніше й
веселіше і не змовкає навіть тоді, коли
відчуває, що гілка під нею гойдається −
знає-бо, що має крила віри, надії та
любові! Погляньмо на тіло Христове,
вкрите ранами звірячого бичування, без
віддиху і без життя. Воно розіп’яте і поховане, здавалося б, безповоротно і навіки. Проте Дух Божий
оживляє це розбите людське тіло, яке в сяйві Божої слави виходить нам назустріч і простеляє нам
дорогу до вічності. Це те спасіння, яке ми сьогодні оспівуємо: «Сину Божий, що життя даєш всьому
світу, ради чого ввесь світ славить Тебе».
Отож, якщо в нас створюється враження, що людство немовби замучене до смерті пандемією,
− а наш народ терпить це зло враз із жахіттями війни, котра триває вже восьмий рік, − то глядімо на
Жениха, який виходить із гробу живий і весь у світлі, і не сумніваймося ні на мить, що й нас чекає
світле воскресіння, що і ми силою та діянням Святого Духа є дійсними причасниками того
Воскресіння, яке сьогодні святкуємо!
Дорогі в Христі браття і сестри! У цей світлий, радісний день вітаю всіх вас із Пасхою
Господньою. Особливо в цей Рік святого Йосифа Обручника вітаю наших чоловіків-батьків. Бажаю
вам, щоб ви були світлом віри, надії та любові для своїх сімей, прикладом та іконою Божої любові,
вірності, відваги, творчості, працьовитості, терпеливості, відкритості для своїх любих дружин і
діточок. Христос − це єдина ікона Бога Отця, але діти, виростаючи, творять собі Його образ на основі
сімейного досвіду і прикладу свого тата.
Вітаю тих, хто в цей час пандемії почувається самотнім і покинутим. Пам’ятайте: коли ви
молитеся, то воскреслий Господь завжди є з вами і силою християнської молитви ви об’єднані з
усією спільнотою Його Церкви. Ви не самі!
Вітаю всіх хворих і немічних, а також медпрацівників та ваших рідних і близьких, які вами
опікуються. У це свято перемоги життя над смертю прошу вас: дорожіть даром життя, а тілесне
терпіння обіймайте в молитві як жертву, бо це «приємний запах духовний» для Господа.
Нашим військовим і тим, що перебувають на окупованих територіях та в Криму, засилаю свій
щирий пасхальний привіт і запевнення в молитвах, щоб воскреслий Господь кріпив ваш дух і зберіг
вас живими та здоровими.
Усе духовенство, усіх богопосвячених та мирян в Україні та на поселеннях обіймаю
батьківською любов’ю і щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця
та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого
Духа нехай будуть з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святого преподобного ісповідника Теофана Сигріанського,
Святого Григорія Двоєслова, папи Римського,
і Блаженного священномученика Омеляна Ковча,
25 (12) березня 2021 року Божого
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MENSAGEM DE PÁSCOA:
DAS TREVAS PANDÊMICAS
ÀS LUZES DA ESPERANÇA
Como já tenho repetido várias vezes, a
Pandemia da Covid-19, o terrível coronavírus, suscita
estudos e questionamentos em todas as áreas do
conhecimento e da existência humana. Num breve
texto de mensagem pascal, o que se pode fazer é tentar
compreender um pouquinho a desgraça inusitada e
tenebrosa que se abateu sobre a humanidade e apontar
na direção de alguma luz de significado e esperança
para poder continuar vivendo e atuando como seres
humanos que acreditam em Jesus Cristo. Precisamos
da luz da razão e da Ciência e também da luz da fé e da
Teologia. Precisamos da ação da Igreja e da ação da
sociedade. Precisamos unir as forças do bem, pensar
globalmente e agir localmente. Pensar no planeta e na
sociedade e proteger a vida pessoal e dos familiares.
Vivemos em tempos extremamente difíceis, uma crise mundial sem precedentes, de caráter
essencialmente sanitário, diante da qual percebemos as mais variadas e contraditórias opiniões e
reações. Confusão geral, posições anticientíficas, negacionismo, obscurantismo, fanatismo,
fundamentalismo, indiferença... Há quem diga que somos atingidos por uma verdadeira guerra
mundial – a primeira guerra mundial, pois nenhuma guerra provocou tantas crises e tantas mortes.
As duas grandes guerras de 1914-1918 e de 1939-1945 não abalaram o mundo de forma tão global
como esta pandemia. No Brasil, temos uma “necropolítica”, uma política que produz morte aos
milhares. As guerras são sempre regionais, agora não, atacou o planeta Terra (Leonardo Boff). O
médico e neurocientista Miguel Nicolelis faz um prognóstico que a pandemia no Brasil poderá ser a
maior da história do país e a maior do século XXI mundialmente falando.
Hoje, não somos apenas ouvintes ou telespectadores, mas assistimos e participamos,
sentimos em nossa sociedade, em nossas famílias, em nossos corpos e até em nossos ânimos a força
do medo, a força da enfermidade e o medo da morte. Enquanto alguns vão caminhando, outros vão
caindo à beira dos caminhos. A falta de recursos financeiros, a perda dos postos de trabalho, a
quebradeira de muitas empresas, hotelarias, locais turísticos afetaram de modo desigual a
humanidade. Porém, os mais pobres são, novamente, os mais afetados, mais sofridos e mais
castigados.
A situação geral mundial é de uma tragédia sanitária. O planeta já não suporta mais este
modelo econômico fixado na produção, no capital e no lucro a qualquer custo, conhecido como
“capitalismo selvagem”. Mas as versões econômicas radicalmente socialistas também foram
desastrosas para os países que as adotaram. A pandemia se manifesta como um sinal dos tempos,
sinal típico de uma humanidade doente e irresponsável com a Casa Comum. O Papa Francisco, na
Praça de São Pedro vazia, expressou bem: “Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e
cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio
desolador, que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os
olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos”.
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Mas não é o fim de tudo. Apesar da
desgraça aterrorizadora, a razão-inteligência
humana, iluminada também pela fé, precisa
tirar as lições para sair da improvisação idiota
e irresponsável e entrar no caminho das
soluções agora, no presente, e pensando nas
gerações futuras. A pandemia revelou a fragilidade do sistema político-econômico hegemônico e colocou às claras a necessidade
urgente de outro paradigma civilizatório. Há
várias décadas, o Magistério da Igreja, nas
pessoas dos Papas, vem colocando a urgência
da “civilização do amor” até por uma questão
de sobrevivência do planeta e da própria
humanidade.
A partir da superação da pandemia, as pessoas precisarão mudar a forma de interagir com a
natureza, alterando seu próprio modo de vida. “Nossa esperança é que nós ressuscitemos, que esse
vírus possa ser contido, expulso, destruído, e daí poderemos voltar à vida. Mas uma vida nova...
Ressurreição é uma mudança, o nosso corpo fica transfigurado. ... E se elaborarmos uma outra
relação, mais amigável, mais amorosa, mais em sintonia com a natureza, e não uma relação de
utilização e agressão dela, se fizermos isso, aí sim vamos ressuscitar” (Leonardo Boff).
O mal da pandemia pode ser visto como uma oportunidade para chamar à conversão em
relação aos rumos trilhados e às decisões tomadas pela humanidade. É urgente relativizar o poder, a
ganância, a soberba... Se esta geração não se converter, todos perecerão (Lc 13,3). De acordo com o
Papa Francisco, “a nossa civilização ... precisa de uma mudança, de um balanço, de uma
regeneração. ... É tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde
da humanidade inteira! Chegou o momento de nos prepararmos para uma mudança fundamental
no mundo após Covid”. A pandemia é um remédio amargo que pode se tornar doce, no sentido de
chamar à conversão para salvar os pobres crucificados e a Casa Comum. É um apelo para que a
humanidade volte ao primeiro amor, reencontre a beleza e a simplicidade da criação primordial,
espelhando na identidade e na alteridade a imagem e semelhança de Deus (Gn 3,26). Segundo o
ensinamento do Papa Francisco, é o sinal inequívoco da necessidade de mudança para outro estilo
de vida.
As palavras da Exortação apostólica pós-sinodal Christus vivit – para os jovens e para todo o
povo de Deus do Papa Francisco nos garante uma boa injeção de ânimo e de esperança – a vacina
espiritual de que tanto necessitamos no momento atual: “Cristo vive: é Ele a nossa esperança, e a
mais bela juventude deste mundo! Tudo o que Ele toca se torna jovem, se torna novo, se enche de
vida. Por isso, as primeiras palavras que quero dirigir a cada um dos jovens cristãos são: Ele vive
e te quer vivo!” (n. 1). Cristo, que é “o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim”, nos assegura: “Eis
que eu faço novas todas as coisas” (Ap 21,5-6).
Aquele que é a nossa esperança – Jesus Cristo vivenciou as trevas do mal, da iniquidade e da
morte por causa dos nossos pecados. Ele acendeu a luz eterna do bem e da vida! Está presente no
meio de nós, alimentando a chama da esperança, que não pode ser apagada de forma alguma,
porque sua extinção seria o fim de tudo. A Igreja deve ser portadora da grande Esperança que nasce
da fé, tanto para o nosso amado povo como para a vida da sociedade inteira. Os seguidores de Jesus
têm que ser seus qualificados portadores. Cristo Morto e Ressuscitado é a grande razão da nossa
esperança. Por isso, devemos estar sempre prontos a dar razão dela a todos aqueles que nos pedem
(cf. 1Pd 3,15); e o Papa Francisco reforça esse imperativo: “não deixemos que nos roubem a
esperança!”
“Ele vive e te quer vivo!” Cristo garantiu-nos essa vida – sempre presente e plena: “E eis
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”; “eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância” (Mt 28,20; Jo 10,10). Estas palavras de Jesus, dirigidas aos
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discípulos, dão-nos a certeza de que não estamos sozinhos diante dos problemas, desilusões,
sofrimentos, crises, mortes, pandemias, etc. Ele caminha conosco, está conosco. Neste momento
dramático de pandemia, a sua Ressurreição precisa ser para nós a mesma alegria e esperança que foi
para os discípulos, que sofreram a tristeza da paixão, experimentaram a perseguição, viram Jesus
sendo preso, torturado, crucificado e morto; mas três dias depois presenciaram o túmulo vazio e,
com as aparições, viram e sentiram que Ele vive e continua dando a verdadeira vida.
Como os discípulos de Emaús, que ficaram desorientados com os acontecimentos em
Jerusalém e até mesmo abalados na fé, resta-nos humildemente e em espírito de conversão dizer a
Cristo que nos acompanha em nossa caminhada: “permanece conosco, Senhor, porque sem Ti nada
podemos fazer (Lc 24,29; cf. Jo 15,5). Pela nossa fé anunciamos que Cristo realmente ressuscitou e
nos colocamos numa atitude permanente de esperança ativa, laboral e amorosa: Khristos voskres –
voistenu voskres!
Dom Volodemer Koubetch
CAMPANHA DA FRATERNIDADE NA BUSCA DA PAZ
Todos os anos a Igreja do Brasil, no período da Grande Quaresma, nos convida a viver a
Campanha da Fraternidade como forma concreta de testemunhar o Evangelho de Cristo. Para isto a
CNBB nos apresenta um tema para ser refletido, rezado e colocado em prática. O objetivo é
despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas na família,
na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de Deus.
A Campanha da Fraternidade deste ano de 2021, pela quinta vez, é ecumênica, reunindo
diversas denominações cristãs. É realizada a cada cinco anos, em média, a fim de chamar a atenção
para uma questão que aflige a sociedade, bem como para promover reflexões e ações colaborativas
em prol de soluções. Mesmo que esteja provocando polêmica, a Campanha não pode ser rejeitada
como um todo, mas ser diligentemente considerada e aplicada em suas mensagens evangélicas
fundamentais, como o amor, a justiça e a paz.
Os assuntos abordados nas edições anteriores foram: 2000 – tema: “Dignidade humana e
paz”, lema: “Novo milênio sem exclusões”; 2005 – tema: “Solidariedade e paz”, lema: “Felizes os
que promovem a paz”; 2010 – tema: “Economia e vida”, lema: “Vocês não podem servir a Deus e
ao dinheiro”; 2016 – tema: “Casa comum, nossa responsabilidade”, lema: “Quero ver o direito
brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”. Sem dúvida, cada campanha tem um
grande potencial de contribuição com a transformação de realidades. Por isso, todo interesse, estudo
e participação são bem-vindos.
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O tema deste ano é: “Cristo é a nossa
paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef
2,14a), com seu lema: “Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor”. O objetivo geral é
convidar as comunidades de fé e as pessoas de
boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem um caminhar indicado por Cristo para
superar as polarizações e violências, por meio
do diálogo respeitoso e amoroso, testemunhando a unidade da diversidade, com o cuidado de
não perder a identidade cristã e católica. O
diálogo é o nosso melhor testemunho. Em um
mundo marcado por casos de intolerância em
diversos aspectos, certamente essa é uma
mensagem mais que necessária. Estão sendo
destacados três pontos principais de vivência
prática.
1º - Vivência pastoral. Fortalecer as
bases das comunidades, ou seja, os movimentos
e as pastorais que existem nas paróquias e
comunidades. É no contexto paroquial, com
suas comunidades e seus grupos, por mais
pequenos que sejam, que a Campanha da Fraternidade deve acontecer. Os líderes e membros
dessas agrupações precisam conhecer a temática
da campanha e, de maneira simples, com pequenos gestos, procurar vivê-la no local onde estão.
2º - Diálogo ecumênico. É fruto do Concilio Vaticano II. É preciso que a Igreja se abra para
o diálogo, no esforço de caminhar juntos e perceber que somos cristãos. Apesar de termos
configurações doutrinais diferentes, professamos a fé no mesmo Cristo crucificado e ressuscitado e
temos o mesmo objetivo que é anunciar o Reino de Deus, o reino de justiça, de amor e de paz. Num
trabalho mais avançado, faz-se necessário criar uma Pastoral do Ecumenismo em nível de
Metropolia/Eparquia e de paróquias com suas comunidades, pois isso facilita muito para o trabalho
de evangelização.
3º - Cuidado com os pobres. A ideia de uma Igreja pobre, que cuida dos pobres que não têm
nem voz e nem vez, que são excluídos e marginalizados da sociedade, é, na verdade, um imperativo
da mensagem do Evangelho. Não há como negar a preocupação de Jesus Cristo com os menos
favorecidos de seu tempo. Nesse sentido, uma Igreja em saída, que se volta amorosamente ao
excluídos da sociedade, não é dever só da Igreja Católica, mas de todas as confissões e
comunidades cristãs, que querem e se esforçam em viver sua fé de forma coerente e encarnada na
realidade.
Como resultado da vivência desses três pontos, certamente teremos a paz verdadeira e plena:
paz pessoal, paz familiar, paz comunitária, paz eclesial, paz social. É a busca da verdadeira paz que
constrói um mundo melhor; é a paz que somente Cristo pode nos conceder: “Deixo-vos a paz,
minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá” (Jo 14,27).
Vamos orar ao Espírito Santo para que nos ajude a viver com mais fidelidade a nossa fé
cristã. Queremos unir nossas mentes, nossos corações, nossas vozes e nossas mãos para anunciar e
testemunhar aos homens e mulheres que Cristo é a nossa paz e que, em seu amor, somos todos
irmãos e irmãs.
Dom Volodemer Koubetch
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PREFÁCIO
Quando o autor Neomir Doopiat Gasperin iniciou os estudos, fui o primeiro a incentivá-lo a dedicarse à pesquisa do Direito canônico dos orientais. Acompanhei-o em todo o seu percurso de mestrado e
doutorado, sendo seu moderador e orientador.
Nós, cristãos ocidentais, devemos muito ao Oriente cristão. Para começar, porque Nosso Senhor
Jesus Cristo, seus beatíssimos pais e avós foram orientais, e a fé cristã foi definida no Oriente.
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Hoje, os orientais ainda vivem e experimentam o martírio, não obstante as dificuldades para manter vivas
suas tradições tanto em seus territórios de origem quanto nas diásporas, suscitando as notas características da
koinonia (comunhão), martiria (testemunho) e diakonia (serviço) na marcha para o Reino, ao cultivar seu
rico patrimônio litúrgico, teológico, espiritual e disciplinar.
A obra O Direito canônico oriental e a unidade dos cristãos, reflexões jurídicas sobre o ecumenismo
é fruto de uma longa pesquisa de mestrado avaliada com a nota máxima, cujo conceito latino é summa cum
laude. Recomendo a todos, principalmente aos sacerdotes e estudiosos de Direito Canônico. E uma excelente
oportunidade para conhecermos mais sobre as Igrejas orientais sui iuris e sua importância para o corpo:
Igreja católica.
Cônego Dr. Martin Segú Girona
Decano da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo.
Presidente do Arquivo Metropolitano e Vigário judicial da Arquidiocese por 25 anos.
APRESENTAÇÃO
Para conhecer o Direito canônico da Igreja católica, é necessário conhecer, ao menos em linhas
gerais, o Código de Direito Canônico da Igreja de rito latino, o Código dos Cânones das Igrejas Orientais e a
Constituição apostólica: Pastor Bonus. Além, é claro, de outros documentos disciplinares recentes. Se
conhecemos apenas uma dessas obras, temos uma visão parcial do Direito Canônico.
A Igreja católica é constituída juridicamente por 24 Igrejas sui iuris, das quais uma é ocidental e 23
são orientais. Ambas as Igrejas, do Ocidente e do Oriente, regem-se por um direito próprio. As Igrejas
orientais católicas estão em plena comunhão com o Romano pontífice.
No entanto encontram-se em dificuldades com suas Igrejas irmãs
ortodoxas.
O diálogo ecumênico, algumas vezes, é maior e melhor com a
Igreja de Roma do que com as próprias Igrejas irmãs. O Código dos
Cânones das Igrejas Orientais foi imbuído da tarefa de fomentar a
unidade entre os cristãos. Muitos canonistas asseveram que, no
momento em que a comunhão plena for restabelecida, o código terá
cumprido sua finalidade.
De acordo com sua gênese, os elementos que aproximam os
orientais são maiores que as diferenças que os distanciam. O código
oriental é, por sua própria natureza, ecumênico. Por isso, os Romanos
pontífices procuraram em tudo preservar a antiga tradição dos
orientais, adaptando-a sem prejuízos aos 10 princípios diretivos do
Concilio Vaticano II que nortearam a redação dos cânones.
Este livro, O Direito canônico oriental e a unidade dos cristãos, com o subtítulo reflexões jurídicas
sobre o ecumenismo, está longe de pretender exaurir a matéria e sua complexidade, tampouco esclarecer
todas as lacunas que sobrevirão. E obra inédita na bibliografia jurídica canônica brasileira e de língua
portuguesa.
Discorre primeiramente sobre a composição da Igreja católica. Apresenta as fontes legislativas
canônicas, muitas destas comuns também aos não católicos orientais, reforçando a conjetura de igrejas irmãs.
Das fontes do Concilio Vaticano II, destaca o conteúdo de dois decretos conciliares que foram normatizados
no código e aborda os princípios diretivos, dentre estes o princípio ecumênico. Trata do caminho redacional
do código oriental, que desde a idealização, coleta das fontes, até a promulgação, perpassou o pontificado de
10 Romanos pontífices e, por fim, oferece uma reflexão jurídica sobre os mais de 20 cânones de natureza ou
de disposições ecumênicas. Além de apresentar os principais desafios, dificuldades e passos dados em
direção à unidade e à comunhão plena.
A presença de milhares de orientais católicos e ortodoxos no Brasil, num universo
preponderantemente católico e latino, exige de todos maior conhecimento sobre a unidade na diversidade da
Igreja que, “congregada pelo único Espírito, respira como com dois pulmões, do Oriente e do Ocidente, e
arde na caridade de Cristo como um coração que tem dois ventrículos”.
O autor
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INTRODUÇÃO
A presente obra pretende tornar acessível o estudo do código
de direito canônico oriental e sua preocupação com a unidade dos
cristãos. O livro aborda as fontes principais do direito oriental, seu
iter formativo com seus princípios norteadores, desafios e as
dificuldades encontradas para a redação e aplicabilidade do código,
assim como os cânones e os esforços em favor do diálogo ecumênico.
Um dos principais objetivos do código foi fomentar no meio
dos cristãos todas as possibilidades para que se favorecesse a plena
comunhão com a Igreja católica. O Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium foi redigido de tal forma que sua própria natureza é
também ecumênica.
O que nos moveu nesta foi a necessidade de se produzir
material para conhecer mais profundamente as Igrejas sui iuris e os
ritos a que pertencem os orientais. Conhecer seu patrimônio cultural,
teológico, litúrgico e canônico, haja vista as centenas de milhares de
orientais radicados no Brasil.
O livro deseja oferecer uma contribuição científica sobre o
direito canônico oriental e como a unidade dos cristãos está tutelada.
No entanto não será possível contemplar a legislação canônica em
sua globalidade, nem se pretende esgotar a matéria.
A obra está dividida em três capítulos. O primeiro aborda as
principais fontes do direito canônico oriental que tornam as Igrejas
do Oriente oriundas de um mesmo patrimônio litúrgico, teológico,
espiritual e disciplinar e o espaço que estas ocupam no corpo do
Direito Canônico da Igreja católica.
Sobre as fontes, o livro apresenta aquelas oriundas da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, do
Direito romano, dos Concílios ecumênicos, dos Sínodos particulares, dos Padres da Igreja e da Legislação
imperial bizantina, e, sobretudo, as fontes do Concilio Vaticano II.
O segundo capítulo aborda de forma geral o processo de codificação no seu iter, as dificuldades e os
desafios surgidos desde a idealização até a promulgação do código. O atual código foi elaborado respeitando
os antigos cânones e tradições dos orientais, iluminado pelo espírito inovador do Concilio Vaticano II.
A promulgação do código oriental garantiu a organização da Igreja, a salvação das almas e todas as
possibilidades jurídicas para a unidade de todos os cristãos.
O terceiro capítulo aborda essencialmente a preocupação ecumênica do Código dos Cânones das
Igrejas Orientais. Preocupa-se com a unidade dos cristãos, por isso, o código dedica dois títulos inteiros ao
ecumenismo e vários outros cânones paralelos com disposições ecumênicas. Esse capítulo também se
preocupa em apresentar os vários passos que foram dados em favor da unidade e da comunhão plena e quais
são os desafios ainda a se enfrentar.
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CONCLUSÃO
O livro deseja promover a unidade dos cristãos orientais. O estudo constatou que o Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium foi redigido com base em dois critérios fundamentais: respeito aos cânones antigos
e tradições dos orientais e à luz do Concilio Vaticano II.
A obra foi dividida em três capítulos: as principais fontes do Direito canônico oriental; idealização e
promulgação e a preocupação ecumênica do código.
O primeiro capítulo apresentou a organização da Igreja católica, a natureza jurídica de uma Igreja sui
iuris e as suas principais fontes disciplinares. Até a promulgação do código, havia coleções canônicas
dispersas, complexas e confusas. A codificação foi um eficaz instrumento para a organização das Igrejas e
comunidades orientais.
O livro abordou no primeiro capítulo as principais fontes do código: a Sagrada Escritura, a Tradição,
o Direito romano, os cânones pseudoapostólicos, os cânones: dos Concílios ecumênicos, dos Sínodos
particulares, dos Padres da Igreja, da Legislação imperial bizantina e as fontes documentais do Concilio
Vaticano II.
No segundo capítulo, verificou-se o processo de formação do código oriental e a índole sinodal do
código. Um trabalho árduo, que desde a idealização até a promulgação perpassou o pontificado de dez
Romanos pontífices. A delonga foi por falta de sistematização na legislação oriental, falta de pesquisas sobre
as fontes e do acordo das diversas Igrejas católicas sui iuris.
Os princípios do Concilio Vaticano II tornaram o código unitário, de índole especificamente oriental,
ecumênico, jurídico e pastoral.
O terceiro capítulo apresentou a preocupação ecumênica do Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, pois promoveu a unidade dos cristãos orientais. O estudo mostrou que o Código é ecumênico
por sua própria natureza. O livro desejou oferecer uma contribuição científica ao aprofundar a temática
oriental.
Secretariado Metropolitano
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IRMÃS DE SÃO JOSÉ
EM CAPÍTULO PROVINCIAL
O final de ano de 2020 das Irmãs da
Congregação de São José foi bem diferente por causa
do clima de pandemia e, principalmente, pela
realização do Capítulo provincial, precedido por uma
simples celebração dos 50 anos de presença
apostólica em Linha Vitória ocorrida no dia 26 de
dezembro. O Arcebispo Metropolita Dom Volodemer
chegou pela manhã, celebrou no dia 27 e ficou
acompanhando as irmãs durante o Capítulo provincial, realizado nos dias 28 e 29 de dezembro.
Dia 26 de dezembro de 2020, por ocasião da
Festa do Padroeiro da Congregação – São José,
reuniram-se as irmãs em Linha Vitória para a Divina Liturgia. A solenidade foi iniciada às 10 horas
com a leitura de um breve histórico da chegada das irmãs à Comunidade São Miguel. Ir. Lucia
Hulhak fez a leitura do histórico e falou sobre o significado do Jubileu: “Cinquenta anos de
existência pode ser muito ou pouco tempo, dependendo do ângulo em que se observa, dependendo
da perspectiva em que se queira apreciar e entender o que foi feito com a visão de novos projetos
para o futuro e para o agora. Agora é época de viver o Jubileu de Ouro, da presença das Irmãs
aqui na comunidade de Linha Vitória enquanto cristãos, enquanto Congregação Religiosa
Católica, e, a partir daí vislumbrar novos horizontes que contemplem não apenas mais cinquenta
anos, mas sim, muitos séculos alicerçados na oração, na partilha e na vivência divina. Prezados
presentes nesta Divina Liturgia, entoemos ação de graças pelas maravilhas que Deus realizou em
nós. ‘O chamado se faz caminho’, prossigamos com fé e confiança, pois aquele que nos chamou,
consagrou e enviou é fiel. Com a bênção de Deus e de São José – Patrono da nossa Congregação,
pela intercessão das Irmãs beatificadas – Irmã Olimpia e Irmã Laurentia, rogamos através das
orações por todas as graças recebidas durante esses 50 anos de história, 50 anos de dedicação em
prol do Reino”.
A Divina Liturgia foi presidida pelo Metropolita Volodemer e concelebrada pelo Pároco
Luiz Pedro Polomanei. Na igreja São Miguel Arcanjo, a Divina Liturgia foi celebrada em ação de
graças pelos 50 anos de presença das irmãs em Linha Vitória, com a presença das irmãs e fiéis da
comunidade, todos fazendo uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, conforme as
determinações da vigilância em saúde, pois ainda
estamos em tempo de pandemia do vírus da Covid19. Após os “tropários”, as Irmãs Marina Litvin e
Monica Karachouski renovaram os votos temporários para um ano.
Em sua homília, o Metropolita dirigiu uma
reflexão descrevendo o ano 2020 como um ano
muito difícil em função da pandemia e que muitos
eventos tiveram que ser cancelados, assim como,
infelizmente, também muitas vidas foram canceladas em todo o mundo. Mas ele também encorajou
as religiosas e os fiéis para que tenham fé,
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esperança e amor, virtudes que não podem de
forma alguma ser canceladas para que seja
possível continuar a vida. “Precisamos ser prudentes e agir prontamente a exemplo de São José,
que protegeu a vida do Menino Jesus para que
não fosse cancelada por Herodes. Também nós
devemos cuidar da nossa vida nos protegendo e
protegendo a vida dos outros”, enfatizou.
Antes da comunhão, as irmãs professas
renovaram seus votos perpétuos.
Finalizando a celebração, o Metropolita
felicitou e parabenizou as irmãs pelo ano jubilar e
encorajou as duas jovens junioristas para a
perseverança na vivência santificadora dos votos. Falando em nome da comunidade, o Pároco fez
uma homenagem às irmãs, valorizando a importância da presença evangelizadora e formativa
dessas religiosas.
Ir. Provincial Querleia Veres fez um agradecimento à comunidade pelo apoio prestado às
irmãs e pela constante ajuda e colaboração nos diversos afazeres, tanto pastorais quanto
administrativos.
Dia 27, domingo e dia de São Estêvão, às 9 horas, foi celebrada a Divina Liturgia na igreja
São Miguel. O Metropolita falou um pouco sobre o exemplo de abertura, dedicação e coragem do
Santo, o primeiro mártir da Igreja, ao anunciar o Evangelho do Reino não somente aos judeus, mas
a todos os povos, dando um grande impulso na difusão da fé cristã, o que foi continuado
bravamente e com muito sucesso pelo grande missionário São Paulo. São Estêvão é exemplo de
fidelidade a Cristo e de vida cristã em situação de perseguição.
Dia 28, às 07h30min, o Metropolita celebrou a Divina Liturgia na capela do convento e
introduziu os trabalhos capitulares, passando uma mensagem a partir das leituras bíblicas do dia,
que falam sobre a fé que conduziu as ações do povo de Israel no Antigo Testamento – fé tão
necessária nos tempos atuais de grande provação por causa da pandemia; e o ensinamento de Jesus
sobre o esforço para levar uma vida irrepreensível, de autodomínio, e ser o sal que tempera e dá
sabor à vida, o sal da fé. Dom Volodemer lembrou o significado do Capítulo, como um momento de
aplicar as diretrizes da Igreja, sobretudo o ensinamento do Papa Francisco na missão
evangelizadora: uma “Igreja em saída”, que vive em comunhão e sinodalidade, caminhando junto e
vivendo em fraternidade. A fraternidade é um elemento a ser grandemente considerado pelo mundo
egoísta e individualista de hoje e, sobretudo, nos ambientes eclesiais e nas congregações religiosas.
Às 09h30min, tendo o acompanhamento do Metropolita, que solicitou a assistência do
Espírito Santo, as irmãs delegadas do Capítulo se reuniram numa sala do convento para as votações.
Estiveram presentes os seguintes membros com profissão perpétua: Ir. Constantina Nair Kossara, Ir.
Cristina Eva Jusak, Ir. Eleuteria Mª Gorete Karolus, Ir. Julia Balcota, Ir. Lucia Hulhak, Ir.
Margarete Maria Tabaczuk, Ir. Maria Zenobia Smaha, Ir. Marta Anatolia Marinhak, Ir. Metodia
Maria Okarenski, Ir. Nadia Varsilia Ditkun, Ir. Querleia Lucia Veres, Ir. Simone Graciela Prestupa
e Ir. Sueli Ksenhuk
Dando sequência ao programa, a atual Superiora Provincial Ir. Querleia Lucia Veres e a
Secretária Ir. Marta Anatolia Marinhak explicaram de que forma
ocorreria a votação, conforme as
orientações dadas pela Cúria
Geral. Colocando as duas irmãs
mais jovens como escrutinadoras,
Sueli Ksenhuk e Simone Graciela
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Prestupa, procedeu-se à votação cujo resultado foi repassado à Cúria Geral em Lviv para a
aprovação.
Obtendo a resposta afirmativa da Madre Geral Ir. Yelysaveta Bihun e seu Conselho, logo
após o almoço, reunidas na sala capitular, às 13h15min, em ligação pelo WhatsApp, as Irmãs
receberam o documento de aprovação da nova Cúria Provincial, com palavras de cumprimentos e
felicitações da própria Superiora Geral. A nova Cúria Provincial ficou assim composta: Ir. Lucia
Hulhak – Superiora Provincial, Ir. Marta Anatolia Marinhak – 1ª Conselheira e Vice Superiora
Provincial, Ir. Maria Smaha – 2ª Conselheira, Ir. Sueli Ksenhuk – 3ª Conselheira.
O Metropolita cumprimentou a nova Cúria e lhe desejou sucessos com bênçãos divinas.
Todas as participantes do Capítulo se dirigiram para a capela, onde foi recitada uma oração a São
José, seguida da bênção concedida pelo Metropolita.
Com o documento de aprovação da Cúria Geral, as eleitas foram imediatamente
empossadas, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades determinados
pelo estatuto da Congregação. Como primeiro ato curial administrativo, elas escolheram a
Secretária e a Tesoureira (“Ekonomka”), cargos que ficaram nas mãos da Ir. Sueli, como Secretária,
e Ir. Maria Smaha, como “Ekonomka”.
Dia 29, às 07h30min, foi celebrada a Divina Liturgia com ato principal de encerramento do
Capítulo provincial. Lembrando a menção feita ontem pela Superiora Geral, o Metropolita fez uma
introdução à Carta apostólica Patris corde – Coração de pai do Papa Francisco por ocasião do 150º
da declaração de São José como Padroeiro da Igreja Católica. Feita uma explanação geral do belo
documento, Dom Volodemer destacou alguns elementos mais importantes da espiritualidade de São
José: as dificuldades da vida forjam saídas jamais imaginadas; acolher as coisas da nossa vida que
não entendemos, o que favorece a verdadeira cura interior; sempre confiar na Providência divina;
proteger os mais fracos e necessitados. A breve reflexão foi encerrada com uma citação do final do
documento: “Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José: sombra do único Pai
celeste, que ‘faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair sobre os justos e os
pecadores’ (Mt 5,45), e sombra que acompanha o Filho”. Dom Volodemer concluiu dizendo que
nós precisamos buscar a sombra da Providência divina e ser sombra, ou seja – proteção para os
outros. Felicitou a nova Cúria provincial, abençoando-a para três anos de trabalhos, certamente
difíceis, para o bem da Província e da Metropolia.
Todos os trabalhos capitulares formais e informais transcorreram com muita tranquilidade,
em muito bom humor e num clima de irmandade e confraternização, aliviando as tensões
provocadas pelos problemas comuns e pela terrível pandemia. As religiosas tiveram até uma
horinha para a troca de presentes das amigas secretas.
A Metropolia parabeniza a nova Cúria Provincial pela eleição e lhe faz votos de uma
abençoada administração para o bem da Congregação das Irmãs de São José e da Igreja.
Secretariado Metropolitano
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ICONÓSTASE EM RIO DAS ANTAS
Dia 30 de dezembro de 2020, com início às 10 horas, o
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch teve a satisfação
de fazer a bênção da iconóstase da capela das Irmãs Servas de Maria
Imaculada em Rio das Antas. O convento recém-reformado passou
por adaptações para servir também como uma casa de retiros. A
Superiora é a Ir. Uliane Brecailo e as suas três coirmãs são: Cecília
Zamulak, Albina Martenichen e Elizabet Regina Paulicz.
Ir. Cecília fez uma introdução à celebração, primeiramente
relatando os nomes das pessoas que contribuíram para a finalização
dessa obra de arte e de espiritualidade: a iniciativa da Superiora
Geral Ir. Sofia Lebedovicz, o investimento da Cúria Provincial da
Província brasileira, o projeto do Sr. Roman Yablonskiy, a escritura
dos ícones do Sr. Volodemer Sviderskiy, ambos da Ucrânia, o trabalho de entalhe do Sr. Sérgio
Jaskiw de União da Vitória, que estava presente com sua esposa Lindair. A intenção principal da
Divina Liturgia foi por essas pessoas e também pelas lembradas mais adiante.
Prosseguindo a introdução, Ir. Cecília explicou o significado da iconóstase e dos ícones em
geral. Falando em ucraniano, ela disse: “A iconóstase representa o Reino dos Céus, ainda não
disponível para nós. Este é o lugar e o
estado de espírito pelos quais devemos nos
esforçar. Esta iconóstase, embora pequena
e ainda não completa, é como um canto do
céu. Contemplando seus ícones, entramos
em outro mundo, mudamos espiritualmente
e também nos tornamos um ícone para os
outros, porque o Reino de Deus está
dentro de nós, diz Jesus. A iconóstase aqui
construída não é apenas um ornamento de
nossas igrejas e capelas, uma obra de arte
maravilhosa, um elemento da cultura
espiritual de nosso povo, mas, acima de
tudo, nos lembra a verdadeira presença de
pessoas espirituais entre nós – Jesus, a
Virgem, os anjos e santos representados em ícones. Ao orar, devemos olhar para os ícones como se
fossem pessoas vivas que nos ouvem, falam conosco, nos ajudam e choram sinceramente por
nossas necessidades”.
Finalizando sua fala, Ir. Cecília saudou o Metropolita, o Pároco Luiz Pedro Polomanei, a
Superiora Provincial Ir. Rosalia Parastchuk, a Ir. Marilda Kozar e a Ir. Verônica Koubetch, que
vieram de Curitiba.
Com a concelebração do Pároco Polomanei, o Metropolita
procedeu à bênção da iconóstase e dos ícones, seguindo o ritual
celebrado durante a bênção da iconóstase da capela da Cúria Geral
em Roma, em texto providenciado pela Ir. Rosalia.
Seguiu a Divina Liturgia. Em sua homilia, Dom Volodemer
falou brevemente sobre o significado da iconóstase e comentou os
textos bíblicos da Liturgia de hoje, que ajudam a realizar a
santificação, que começa com a contemplação dos ícones. Ele
enfatizou que, mesmo que a capela e a cerimônia é algo particular da
Congregação, é necessário publicá-la para que outras comunidades
de religiosas e também comunidades eclesiais sejam incentivadas a
construírem iconóstases em suas capelas e igrejas. Porque isso faz
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parte da nossa cultura, da
arquitetura interna das igrejas e
da Liturgia e conduz a uma
espiritualidade contemplativa.
Ao final, o Metropolita
parabenizou a Congregação pela
obra valiosa e elogiou a iniciativa, dizendo que a bênção da iconóstase está sendo o coroamento
da atual gestão provincial, pois
no início do novo ano haverá
eleição da nova Cúria.
Foi servido o almoço de
confraternização após o qual a
Superiora do convento Ir. Uliane
fez um pronunciamento, agradecendo a todos que colaboraram na confecção da iconóstase e na
preparação do evento.
Secretariado Metropolitano

MAIS UMA BELA LIVE DA JUVENTUDE
Quarta-feira, 30 de dezembro, vésperas de encerrarmos um ano que foi de muitas incertezas,
medos e dificuldades, mas também que nos fez aumentar ainda mais a nossa fé. O ano de 2020, com
certeza, ficará marcado em nossas memórias devido à pandemia da Covid-19, que transtornou
nossas vidas, mas, com a graça do nosso bom Deus, chegamos até aqui, principalmente com muita
saúde, paz e esperança de dias melhores.
E para trazer um pouco mais de alegria e fé aos corações, em uma noite quente, típica de
verão, nas dependências da Escola Saint Joseph, no distrito de São Cristóvão, município de União
da Vitória, Paraná, ocorreu a segunda live da Pastoral da Juventude da Metropolia Católica
Ucraniana no Brasil. Com o intuito de evangelizar através das redes sociais e levar um pouco mais a
palavra de Deus com músicas, mensagens e conversas, às 20 horas, com a canção “Um mundo bem
melhor” iniciou-se a live, apresentada pelo Ministério de Música da Paróquia Ucraniana Santíssima
Trindade, formado pelos integrantes: Ademar Treuk, Gilmar Treuk, Lucas Uss, Jair Rogério
Ternoski e as irmãs da Congregação de São José: Marta Anatólia Marinhak, Marina Litvin e
Eleutéria Maria Karolus.
Na sequência, os Padres apresentadores Ricardo Mazurek Ternovski, Pároco da Paróquia
Ucraniana Santíssima Trindade, e Samoel Hupolo, recém-ordenado, deram as boas-vindas aos
telespectadores que, através das páginas do Facebook e YouTube, puderam acompanhar e
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retransmitir o evento. Ainda em clima de Natal, o Ministério da Música apresentou a canção “Natal
todo dia”.
Aos telespectadores que acompanhavam de suas casas, quando curtido, compartilhada a live
e marcado dois amigos na publicação, estariam concorrendo a muitos prêmios, entre os quais uma
cuia e um copo de café/chá, ambos com pinturas de bordados ucranianos, cestas de alimentos,
tábuas para corte de carne, pratos com a oração do Pai Nosso e Ave Maria em ucraniano.
Após o sorteio dos primeiros prêmios, foram cantadas a “kolhada” “Vo Vefleime” e a
canção “Então é Natal”.
A live contou com a presença ilustre do nosso querido Arcebispo Metropolita Dom
Volodemer Koubetch, que, primeiramente, elogiou a organização do evento, a equipe da Pastoral da
Juventude na Metropolia coordenada pelo Pe. Samoel, bem como o Pe. Ricardo, assim como o
Ministério da Música da comunidade pelas belíssimas vozes e músicas apresentadas. Ele agradeceu
o convite e desejou que o evento fosse mais uma vez de muito sucesso, com o qual, por meio das
redes sociais, a palavra de Deus pudesse ser levada a tantos lares neste momento difícil em que
vivemos, aumentando a alegria do espírito natalino que ainda toma conta de nossos corações.
Os apresentadores agradeceram a todos que contribuíram para a realização da live: as Irmãs
da Congregação de São José, que cederam o espaço para a realização da mesma, o grupo do
Ministério da Música da Paróquia Santíssima Trindade; os patrocinadores: Malletur, Adri e Neo
Bordados, Borille Telecomunicações, Casa do Cereal, Escola Coração de Maria, Tornearia São
Jorge, Escola Saint Joseph e Borssuk e Bittencourt; a equipe técnica da Pastoral da Juventude que
auxiliou nos bastidores; bem como a imprensa que trabalhou na reprodução: Studio W, com os

técnicos e operadores de câmeras Valdir Wladyka,
Álex Wladyka, Michelle Wladyka e Robson Gomes.
Na sequência, foram apresentadas as músicas: “É natal”, “Bate o sino”, “Chegou a hora de
sonhar de novo”, “A paz”, “Marcas do que se foi”, “Vida boa”, “Meu barquinho” e as “kolhadas”
“Dyvnaya novyna”, “Nebo i zemlha”, “Posluhai nyni” e “Anhele na nebi”.
Abrilhantando mais a noite festiva, Pe. Samoel tocou na gaita a canção popular ucraniana
“Oy zvidsy hora” e também a canção “O que tem a rosa”, sendo muito elogiado pela sua
apresentação.
Entre uma canção e outra, foram sorteados brindes para quem estivesse comentando e
compartilhando.
As irmãs convidaram o Arcebispo para que junto cantasse a “kolhada” “Vosvecelincha”.
Tendo ele com muito entusiasmo aceitado o desafio, fizeram uma belíssima apresentação.
Na continuidade, foram enviados alguns abraços ao público e amigos que comentavam a
live. O Pe. Ricardo explicou o significado do símbolo ucraniano estampado no copo de chá, o
“Tryzub”, destacando o aspecto da busca da воля-liberdade do povo ucraniano. Assim, foram
realizados os sorteios do copo e da cuia de chimarrão, bem como de outros itens que foram doados
para sorteio.
Também foram apresentados os quadros que estavam expostos na live, compostos pelos
membros da Associação dos Artistas do Vale do Iguaçu, quadros estes belíssimos, cada um de estilo
diferente de pintura, que também foram sorteados entre o público que assistia.
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Dando continuidade, o Pe.
Ricardo fez uma breve reflexão sobre
os três amores, sendo que o primeiro
amor que devemos ter é o amor a
Deus, o segundo amar a si e o terceiro
amor é o amor ao próximo. Em clima
de muita alegria, foi a vez de Pe.
Ricardo assumir a gaita e acompanhar
o Ministério da Música na canção
“Chora morena”.
E assim a live prosseguiu
entre canções populares, “kolhadas”,
sorteios, abraços aos telespectadores,
palavras de incentivo e fé. Quase
finalizando o evento, o Pe. Samoel
agradeceu em nome da Pastoral da
Juventude a todos que colaboraram e,
especialmente, ao Pe. Ricardo pela
parceria em mais um evento.
Com a bênção especial do
nosso querido Arcebispo Metropolita
Dom Volodemer, que desejou muitas
bênçãos e paz para o ano que se iniciará, os agradecimentos dos Padres Samoel e Ricardo, ao som
da linda “kolhada” “Prechystaіа Diva”, encerrou-se com muito sucesso mais uma linda e abençoada
live.
Gislene Bartoski
ANIMADORAS CELEBRAÇÕES EM SÃO CRISTÓVÃO
Apesar da assustadora pandemia, o primeiro dia de 2021 foi para mim muito gratificante. 2020 foi
encerrado com a belíssima e bem sucedida live da juventude no dia 30 de dezembro e a celebração
eucarística e “Tebe boha hvalem” (Oração de ação graças de Santo Ambrósio) na igreja matriz
Santíssima Trindade em São Cristóvão ao entardecer do dia 31. E o réveillon foi estrondoso e
colorido, apesar da proibição municipal. O povo está cansado de tantas
restrições e tentou espantar um pouco
mais o coronavírus com os rojões dos
fogos de artifício. Quis se animar para
encarar mais um ano pandêmico.
Dia 1 de janeiro fui agraciado
com o convite para o almoço festivo
anual da Família Perich, organizado
pelo casal Ivanir Perich e Cleuza Waligura, que mora à beira da BR, numa
colina, não muito longe da igreja do
Rio do Meio. Há cinco anos, pousei na
casa do casal quando fazia Visita Canônica na comunidade. Na época, ele
era Presidente-Executivo da Comissão
Administrativa Paroquial.
Boas lembranças!
O evento reuniu quase todos os
parentes das redondezas. Não faltou
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“Perich” – “perohê”... Quem não era
“Perich” era alguém ligado aos
“Perichs” pelos vínculos matrimoniais. Impressionante observar a
alegria, a sabedoria e o otimismo do
pessoal simples, que trabalha duro na
agricultura e em outros empregos e
padece, sofre, mas se mantém animado na fé e na unidade, levando a vida
adiante como pede o destino divino.
E também sabem se divertir com os
meios que têm à disposição. Antes e depois do almoço, bem preparado e bem servido pelo casal e
seus parentes, os brados dos “facãozeiros”, os espertalhões do truco, ecoavam pela colina. Tenho a
impressão de que esses brados espantam até o coronavírus...
Fui à localidade com o Pároco Pe. Ricardo Mazurek Ternovski e as Irmãs Marta Marinhak e
Marina Litven. No meio da festança, o Pároco e as Irmãs foram celebrar no Rio dos Banhados e o
atual Presidente-Executivo, conhecido como Gaita, me trouxe de volta à sede paroquial.
Às 18 horas, com as Irmãs Marta Marinhak e Margarete Tabatchuk, fui celebrar em Paula
Freitas. Fui meio que a contragosto, pois foi a primeira vez que celebrei no primeiro dia do ano à
noite. O Pároco fez questão que a minha presença fosse uma surpresa. E foi. Alguns paroquianos
não reconheceram o “bispo barbudo”.
A Divina Liturgia, iniciada às 19 horas, celebrada no pavilhão em construção, tudo aberto,
teve um tom de mistério e de beleza, apesar da máxima simplicidade e improvisação. Fiquei até
preocupado com a segurança do palco e das duas escadinhas. Mas o Presidente-Executivo garantiu
a resistência. Por isso, convidei as crianças para o palco durante a bênção da água. Choveu
torrencialmente à tarde nas redondezas e em Paula Freitas e a chuva continuou leve durante as
nossas celebrações, aumentando a tonalidade de beleza natural e de mistério.
As fotos tiradas pela jovem Fantiny Lara (ver a última foto da galeria) mostram os arredores
verdes dos gramados, árvores e plantações de soja, arredores ainda iluminados pelos últimos raios
solares. E as fotos das celebrações da Divina Liturgia e da bênção da água obtiveram um toque
profissional, porque a jovem fotógrafa soube explorar os contrastes e fazer interessantes
composições com uma câmera smartphone que não é tão apropriada para fotografar eventos. Leva
jeito para isso. Parabéns! Animei-me a elaborar o presente texto e publicá-lo vendo e classificando
suas fotos.
Mas o que nos interessa mesmo é a capacidade de adaptação dos fiéis para rezar e celebrar,
mesmo em condições tão desfavoráveis, provocadas pela Covid-19. Em minha homilia, repeti o que
disse na homilia em São Cristóvão como mensagem para o Ano Novo: é preciso ter grandes
projetos, grandes ideais, otimismo realista, pensamento positivo, mas, como qualquer obra material,
uma ponte, por exemplo, uma obra espiritual ou existencial se realiza passo a passo, colocando e
juntando os pequenos elementos, fazendo pequenos esforços, pequenas superações. Acrescentei a
mensagem do Papa Francisco: além da vacina contra o vírus devastador, que já está sendo aplicada
em alguns países, é necessária ainda a “vacina do coração”, ou seja, como bons cristãos, pensar
mais no sofrimento e nas necessidades dos outros, procurando ajudálos concretamente.
Obrigado por tudo. Feliz
2021, com muita paz, amor e bênçãos
divinas!
Dom Volodemer Koubetch
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REUNIÃO DA AJUB
Domingo, dia 3 de janeiro de 2021, das 16 às 18 horas, pela plataforma Google Meet, foi
realizada uma importante Reunião do Conselho Superior da Juventude Ucraniana Brasileira,
dirigida pelo Sr. Vitório Sorotiuk – Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira –
RCUB.
Participantes: os membros da Diretoria da Associação da Juventude Ucraniano Brasileira –
AJUB: Presidente Matheus Zazula e Vice Presidente Danilo Jazac; os membros da Diretoria da
RCUB: Presidente Vitório Sorotiuk e Vice-Presidentes: Jorge Rybka, Mariano Czaikowski, Roberto
Oresten, Lecia Labas, Oliana Rezetiuk, membros Ivan Kuchpil e Metodio Groxko; os exPresidentes da AJUB: Dorotey Gaudeda, Jairo Oscar do Nascimento, Marcos Nogas, Felipe
Oresten, Marcos Leao e Andreiv Choma; o Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch da
Igreja Greco-Católica Ucraniana; o Arcebispo da Igreja Ortodoxa Ucraniana Dom Jeremias Ferens;
o Bispo Eparca da Igreja Greco-Católica Dom Meron Mazur; os convidados: Lucas Bossi –
Presidente da Associação Catarinense da Juventude Ucraniano Brasileira, e Carlos Valdir Henzel –
Presidente do Clube Poltava, como organizador do XXVIII Festival Nacional de Danças
Ucranianas.
Temas. Foi destacado o importante papel histórico da AJUB na formação de lideranças
ucranianas e na criação e direção dos Festivais Nacionais de Danças Ucranianas. Foram definidos
os passos para o fortalecimento da reestruturação da AJUB, a realização de seu congresso virtual
em março/abril e a abertura para novas parcerias. A reestruturação e os novos estatutos deverão
estar prontos até a comemoração dos 40 anos de fundação em 2022.
A Representação Central, as autoridades religiosas e todos os ex-presidentes cerraram
fileiras no apoio dado para a atual Diretoria da AJUB em busca do desenvolvimento de suas
atividades, em especial para a realização do Congresso, o XXVIII Festival Nacional de Danças
Ucranianas, a reestruturação da AJUB e a comemoração de seus 40 anos em 2022.
Vitório Sorotiuk
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IRMÃS SERVAS ELEGEM NOVA CÚRIA PROVINCIAL
Entre os dias 03 a 07 de janeiro de 2021, aconteceu em Ponta Grossa, na Casa de Oração
Madre Josafata Hordachevska, o XXI Capítulo Provincial das Irmãs Servas de Maria Imaculada da
Província São Miguel Arcanjo no Brasil.
Domingo, dia 03, ao anoitecer, houve o início do Capítulo com uma abertura muito solene e
profunda. Conduzida pela Ir. Celina Sloboda, SMI, foi um momento de reflexão e oração,
lembrando a fundação da Congregação na Ucrânia e da Província no Brasil.
Dia 04 pela manhã, a Divina Liturgia foi celebrada pelo Arcebispo Metropolita Dom
Volodemer Koubetch, que proferiu a homilia em ucraniano sobre o lema da Congregação
(publicada nesta postagem): “Glória a Deus, Louvor a Maria e Paz para nós”. Durante o dia,
seguiram-se os estudos, que já haviam sido refletidos nas comunidades, também sobre o lema
congregacional.
Dia 05, a Divina Liturgia foi celebrada pelo Pároco de Ponta Grossa – Pe. Metódio Techy,
OSBM. Dando continuidade aos trabalhos capitulares, as delegadas analisaram e deliberaram sobre
a prática das diretrizes para os próximos anos (директиви, рішення і доручення).
Dia 06, o Vigário Paroquial de Ponta Grossa – Pe. Melecio Kraiczyi, OSBM celebrou a
Divina Liturgia. Na parte da manhã, aconteceu a escolha da madre e das conselheiras. Foram eleitas
para o mandato de 5 anos:
Ir. Deonisia Diadio – Superiora Provincial,
Ir. Dorilde Chiarentin – 1ª Conselheira,
Ir. Anisia Horodenski – 2ª Conselheira,
Ir. Marli de Melo Campanharo – 3ª Conselheira,
Ir. Eliceia Harmatiuk – 4ª Conselheira.
Nesse mesmo dia, na parte da tarde, a assembleia realizou a votação de aprovação das
diretrizes (директиви, рішення і доручення).
Dia 07, foi celebrada a cerimônia de passagem do cargo para a nova equipe. Às 11 horas, foi
celebrada a Divina Liturgia pelo Bispo Eparca Dom Meron Mazur.
Seguiu o almoço festivo, após o qual se fez, na capela, a leitura das atas e foi celebrado em
oração o encerramento do Capítulo provincial.
*******
A Metropolia aproveita o ensejo para agradecer mais uma vez às Irmãs Servas pela missão
espiritual, pastoral, educacional e assistencial em território brasileiro, cumprida com muita
dedicação e carinho em benefício das pessoas, da sociedade e da Igreja. E parabeniza a nova Cúria
provincial pela eleição, desejando muito sucesso administrativo com as generosas bênçãos divinas
mediadas pela Santíssima Mãe de Deus, pela beata Josafata Hordachevska e por São Miguel
Arcanjo!
Ir. Juliane Martinhuk e Ir. Regiane Romanichen
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CASA DE RETIROS MADRE JOSAFATA
Homilia de abertura do Capítulo Provincial
Ponta Grossa, 4 de janeiro de 2021
Христос Раждається!
Слава Богу, честь Марії, нам мир!
Дорогі Сестри!
Kлич вашого Згромадження “Слава Богу, честь Марії, нам мир!”, прийнятий
Генеральною Капітулою, в 1933 році, напевно становить програму християнського і
посвятного життя та й вашої місії в Церкві Xристовій. Оскільки я зрозумів, читаючи на
вебсайті вашої української провінції Співстраждання Матері Божої, клич доповнює чотири
трилогії вашого гербу, прийнятий Першою Загальною Капітулою у Львові, в 1907 році.
Чотири трилогії зображені трьома зірками і озчають:
1 – Три богословські чесноти: віра, надія й любов;
2 – Три чернечі обіти: послух, чистота й убожество;
3 – Три чесноти, якими передусім повинні відзначатися Сестри Служебниці: тихість,
покора і Сестрина любов.
4 – Три основні ділянки праці Сестер: виховання, піклування хворими і дбайливість
про красу Божого храму.
Треба додати до пояснення вашого гербу ще одну важливу трилогію: три зірки це
один з головних елементів марійської іконографії, який підверджує Догму Непорочного
Зачаття Божої Матері: Вона є Діва перед народженням Божого Сина, підчас народження і
після народження.
От тепер маємо шість трилогій. Таким чином, клич творить шосту трилогію програми
Згромадження і, можна сказати, підсумовує і мотивує попередні трилогії. Правда, всі
трилогії набирають повне значення, коли їх покладено біля двох основних символів:
1 – Хрест вказує на Ісуса Христа – джерело і ціль життя сестер. Хрест пригадує
Сестрам, що вони ідуть за Спасителем, беруть на себе свій хрест і бачать у ньому своє щастя
і славу.
2 – Літера М вказує на Пресвяту Богородицю – Матір і Покровительку Згромадження.
Сестри, споглядаючи таїнственну красу Діви Марії, наслідують Її найдосконаліший приклад
посвяти та відданості Богові.
Прокоментуємо коротко складники кличу.
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Слава Богу
Сказав Св. Апостол Павло: “Чи ви,
отже, їсте, чи п’єте, чи щобудь робите, все
робіть на славу Божу” (1Кор 10,31). Все
життя має бути спрямоване до Бога, кому
єдиному належиться вічна слава, тому що
Бог є наш сотворитель і спаситель в Ісусі
Христі. Ми від Бога вийшли і до Бога маємо
повернутись. Правдиве щастя ми не
знайдемо ніде інде як тільки в Бозі.
Святе Писання дуже багато говорить про славу Божу, бо це один з головних концептів
про Боже з’явлення. “Вислів ‘слава Ягве’ означає з’явлення Самого Бога у Його величі,
могутності, сіянні Його святості, дійовості Його істоти” (Словник біблійного богослов’я,
734).
Новий Завіт описує славу Христа. Уся Божа слава – у Ньому перебуває. Ця слава
з’являється в подіях земного життя Господа Ісуса, від Благовіщення до Вознесіння. І тут
входить в сцену спасіння постать Пречистої Діви Марії, якій належиться честь.
Честь Марії
Марія, отже, як Богородиця, брала участь в Божій славі, в славі свого Сина БогаХриста. Тому, дуже слушно, клич Згромадження каже “честь Марії”.
Віддати честь Марії це прийняти її роль в історії спасіння і в Церкві. Це бачити і
відчути в ній славу Божу. Це разом з нею славити Бога: “Величає душе моя Господа і дух мій
радіє в Бозі спасі моїм”. Це старатися, так як вона, встановити і для нас дорогу до Бога і
повної відданости для Бога: “Ось я Господня слугиня, нехай буде по твоєму слову”.
Нам мир
За своєю природою людина завжди прагне миру, але дуже часто не знаходить, бо його
шукає там де не знаходиться, або його будує неправильно, невідповідними інструментами.
А мир такий потрібний. В Літургії молимося про мир багато разів. Де є джерело миру,
де його знайти? – В Бозі, в Христі. “Мир залишаю вам, мій мир даю вам; не так, як світ дає,
даю вам його” (Йо 14,27). Світ безбожний, матеріалістичний, несправедливий i жорстокий не
дасть нам правдивого миру і щастя.
Мир або спокій має різні виміри: мир душевний, мир особистий, мир спільний... Мир
це результат доброго, зрівноваженого, правильного і побожного, духовного життя. І напевно,
як будемо йти дорогою Марії, яка нас запровадить до Бога, до Христа, то будемо жити в мирі
і будемо добрими творителями миру – будемо миротворцями. “Блаженні миротворці, бо
вони синами Божими назвуться” (Мт 5,9).
Варто, отже, покласти цей клич в наш ум, в наше серце, в наших устах і в наших
руках, щоб славити Бога і чинити добрі діла – словом, бути добрими християнами і добрими
служебницями: “Слава Богу, честь Марії, нам мир!”
Кир Володимир Ковбич
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NÚNCIO NO BRASIL APRESENTA
SUAS CREDENCIAIS

Dom Giambattista Diquattro, nomeado
pelo Papa Francisco em 29 de agosto de 2020,
no dia 7 de janeiro de 2021, em Brasília, o
Presidente Jair Bolsonaro recebeu suas credenciais como novo Núncio Apostólico da Santa Sé
no Brasil.
O novo Núncio nasceu em Bolonha,
Emília-Romanha, Itália, em 18 de março de
1954. Ele é arcebispo, diplomata, teólogo e
canonista. Foi ordenado sacerdote em 1981.
Recebeu seu mestrado em Direito Civil na
Universidade de Catânia e doutorado em Direito
Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma. Também é mestre em Teologia
Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Entrou para o Serviço
Diplomático da Santa Sé em 1º de
maio de 1985. Serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias na República CentroAfricana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas em Nova York, e mais
tarde na Secretaria de Estado do Vaticano, e na Nunciatura Apostólica na Itália.
O Papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico no Panamá em 2 de abril de 2005. Bento
XVI o nomeou núncio apostólico na Bolívia em 21 de novembro de 2008 e em 21 de janeiro de
2017, o Papa Francisco o nomeou Núncio Apostólico na Índia e no Nepal.
Vatican News
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PRESBITÉRIO FORTALECIDO COM O NEOSSACERDOTE MICHAEL
A Metropolia Católica Ucraniana São João Batista ficou ainda mais fortalecida com a Ordenação
Presbiteral de um jovem presbítero – Michael de Lima Barbusa, proveniente da Paróquia São Basílio Magno
de União da Vitória, ocorrida no dia 31 de janeiro de 2021. É uma Paróquia com características geográficas
destacadas, porque, situada na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, cortada pelo majestoso Rio
Iguaçu, é formada de comunidades de ambos os estados. Os familiares do neossacerdote são provenientes da
Colônia Aquiles Stenghel, Município de Porto União, Santa Catarina.
As cerimônias começaram às 9 horas com a saída em procissão dos celebrantes e assistentes da casa
paroquial até a entrada da igreja. A Presidente-Executiva do Conselho Administrativo Paroquial Nádia
Zabczuk deu as boas-vindas ao Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch e ao Diácono Michael de
Lima Barbusa. Completando o significado dos símbolos do momento da recepção, Nádia disse: “Deus na
sua infinita misericórdia concede à Igreja e a seu povo esse grande presente – mais um sacerdote, que fará
de si mesmo uma oferenda agradável a Deus, será seu ministro e representante aqui na terra”. Os três
priminhos do Diácono Michael, Henrique Gabriel Barbusa, Hellen Barbusa e Saiury Freisleben entregaram
ao Metropolita um buquê de flores e a Vice-Presidente-Executiva Maria Jucelia Dambroski saudou o
Metropolita com pão e sal. O Pároco Josafá Firman cumprimentou a todos os presentes e os que estavam
sintonizados pelas redes sociais. Ele acolheu especialmente: o Metropolita, dizendo que a data é “tão
especial para a comunidade paroquial, para esta cidade, para toda a Paróquia e para toda a Igreja
Católica Ucraniana no Brasil”; e também o Diácono Michael, lembrando-lhe a grandeza da imposição das
mãos do Arcebispo, que o tornou Sacerdote que se coloca “a serviço de Deus, da Igreja e de todo o povo de
Deus”.
Sob a entoação do hino litúrgico “Bude imia Hospodnhe”, todos adentraram o santo templo e deu-se
início à solene Divina Liturgia Pontifical, cantada pelos cantores locais sob a regência do jovem Tiago
Oszust, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Mallet, com os serviços litúrgicos do Diácono Romeu
Smach, vindo da Comunidade São Josafat, Boqueirão, Curitiba, e após o rito da ordenação, do Diácono João
Basniak, de Mallet. Os seguintes sacerdotes concelebraram: Pe. Antônio Zubek, OSBM – Superior
Provincial, Pe. Paulo Serbai, OSBM – Chanceler da Eparquia, Pe. Marcos Chmilouski, OSBM – Vigário
Paroquial de Ivaí, Pe. Thiago Protexe – Vigário Paroquial da Paróquia da Catedral prudentopolitana Nossa
Senhora da Imaculada Conceição, Pe. Dionísio Zaluski – Emérito, Pe. Neomir Gasperin Doopiat – Vigário
Judicial e Diretor da Casa Nossa Senhora do Amparo em Marcelino, Pe. Josafá Firman – Pároco da Paróquia
São Basilio Magno de União da Vitória, Pe. Joaquim Sedorowicz – Pároco da Paróquia da Arquicatedral São
João Batista de Curitiba, Pe. Ricardo Mazurek Ternovski – Pároco de São Cristóvão, Pe. Clayton Katerenhuk
– Reitor do Seminário Menor São Josafat em Mallet, Pe. Basilio Koubetch – Pároco do Santuário Nossa
Senhora dos Corais, Pe. Vassilio Burko Neto – Pároco de Dorizon, Pe. Luiz Pedro Polomanei – Pároco de
Rio das Antas, Pe. Josafat Roiko – Pároco de Reserva, Pe. Daniel Horodeski – Pároco de Canoinhas, Pe.
Valdomiro Pastuch – Vigário Paroquial de União da Vitória. O clero latino estava representado pelo Pe.
Silvano Surmacz – Pároco da Catedral de União da Vitória e Pe. Anderson Spgiorin – Pároco de Cruz
Machado.
A celebração foi transmitida pelos seguintes meios de comunicação: Studio W de Valdir Adilson
Wladyka, auxiliado pela sua Família, vinda de Mallet, pelo Facebook, YouTube e Rádio Educadora
Uniguaçu.
Em sua homilia, Dom Volodemer situou o evento num momento ainda muito complicado por causa
da pandemia da Covid-19, cujas dificuldades são amainadas pelos momentos litúrgicos do final do período
natalino, da Festa dos Três Santos Hierarcas, do Domingo do Filho Pródigo e da Ordenação Presbiteral do
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Michael. Todos esses momentos estão carregados de iluminadoras mensagens espirituais. O Metropolita
destacou o testemunho cristão e eclesial dos Três Santos, porque entre eles está São Basílio Magno, que é o
Padroeiro da Paróquia. Na última parte da homilia, foram citadas frases dos Três Santos sobre o Sacerdócio,
tão profundamente por eles vivido. Tendo luzes e ensinamentos tão fortes e eloquentes, o Metropolita
concluiu: “Fortalecidos e iluminados pelas luzes natalinas, pelas luzes da Palavra de Deus e pelas luzes do
ensinamento dos Três Santos, agradecemos a Deus em Cristo Jesus, nas luzes do Espírito Santo, pela graça
do sacerdócio vivida pelos nossos presbíteros como luzes orientadoras da fé e pela graça de podermos
acolher com muita gratidão e alegria mais um jovem presbítero na pessoa do Michael, desejando-lhe todo o
bem e todas as luzes que iluminarão a sua caminhada eclesial e presbiteral, tornando-o mais um forte
luzeiro do Reino para o bem do povo de Deus e da nossa Metropolia. Amém!”
Após a grande procissão com os Santos Dons, foi oficiado o rito da Ordenação Presbiteral. O
Seminarista Alexandre Hanchuk foi o narrador e explicou o significado dos ritos, símbolos e paramentos
sacerdotais. Outros quatro Seminaristas maiores serviram como acólitos. Ao Pe. Neomir foi concedida a
função de arquidiácono e ao Pe. Basilio a de cerimoniário. Sempre, em nossas celebrações, os familiares do
Ordenando também participam, trazendo para o altar os paramentos e objetos litúrgicos. São momentos de
muita emoção e elevação espiritual.
Antes da bênção final, o Metropolita saudou especialmente o neossacerdote, lembrando as fases
difíceis de sua vida, que foram superadas com a ajuda dos formadores, familiares e também de pessoas
amigas. Comentou um pouco seu trabalho já realizado na Metropolia como Notário, Vice Chanceler e
Arquivista, Coordenador da Pastoral da Comunicação. Comunicou que ele vai auxiliar a Paróquia da
Catedral em Prudentópolis, mas continuará a prestar os serviços citados na Metropolia. Dada a palavra a
quem quisesse felicitar o neossacerdote, o Pe. Joaquim Sedorowicz, falando em nome da Associação Santo
André, o acolheu e destacou o espírito de serviço do Pe. Michael. O Pe. Joaquim lamentou o momento
pandêmico, que impediu uma participação maciça na celebração. O Pe. Antônio Zubek, OSBM falou em
nome da Província Basiliana e, lembrando as qualidades dos Três Santos Hierarcas, desejou ao
neossacerdote um ministério sacerdotal exemplar. Representando o Bispo Diocesano Dom Walter e o Clero
latino, o Pe. Silvano Surmacz augurou ao Pe. Michael os melhores votos presbiterais. Em nome da Eparquia,
falou o recém-ordenado Pe. Thiago Protexe, manifestando alegria por presenciar a ordenação de seu colega
de estudo e poder trabalhar juntos em Prudentópolis. O Pe. Josafá Firman, que estava organizando as falas,
falou como Pároco e se colocou ao lado do neossacerdote como companheiro de caminhada.
Os discursos prosseguiram com as lideranças paroquiais e os familiares, que entregaram presentes ao
neossacerdote. A jovem Deborah Sedor falou em nome da família, leu uma biografia do Pe. Michael e
lembrou alguns momentos pitorescos da sua infância. O casal Ana Maria Lessenko Kalichak e Valdomiro
Kalichak, líderes da Comunidade São Valdomiro de Aquiles Stenghel, de onde provém o Pe. Michael,
manifestaram a grata alegria de ver um filho da comunidade subir ao altar: “Hoje se inicia uma nova etapa
em sua vida, um sonho realizado. Nós, que conhecemos sua história, sentimos muita alegria de vê-lo diante
do altar, tornando-se sacerdote. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, mas, com sua força de vontade e
a graça de Deus, hoje podemos chamá-lo de Padre Michael. Nossa comunidade sente-se honrada em dividir
contigo esse momento tão especial”. Giovana Chokailo homenageou o Pe. Michael em nome da
Comunidade Paroquial São Basílio Magno. Tendo presenciado a ordenação de mais um filho da Paróquia,
com gratidão e alegria ela lembrou alguns pontos fundamentais da espiritualidade sacerdotal, como a entrega
e a disponibilidade, e conclui sua fala com profundos votos espirituais: “Nosso desejo neste dia tão
grandioso, dia da sua ordenação, é que experiencie a alegria de servir e que seja fiel à missão de
evangelizar. Que a sua vida e ministério sacerdotal irradiem luz por onde passar e inspire a todos com quem
convive e irá conviver. Que o próprio Cristo, a quem é convidado a imitar, recompense amplamente sua
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vida de inteira doação ao Reino de Deus. Que a sua vida sacerdotal seja sempre coroada com muitas
graças”. O coral prestou uma homenagem especial ao neossacerdote, que, emocionado, fez seus
agradecimentos.
A solenidade religiosa foi encerrada com a bênção final, a série de “Mnohaia lita” e a longa sessão
de fotos. O momento festivo e de confraternização aconteceu no Restaurante 202, no centro da cidade de
União da Vitória. Apesar das restrições pandêmicas, foram momentos de alegria e de encorajamento
esperançoso para continuar a vida na fé e no amor a Deus e ao próximo.
Secretariado Metropolitano
HOMILIA POR OCASIÃO DA ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DO DIÁCONO MICHAEL BARBUSA
União da Vitória, 31 de janeiro de 2021
1Cor 3,5-17 / Lc 15,11-32
Reverendíssimo Pe. Antônio Zubek, OSBM – Superior Provincial e demais Padres Basilianos
Reverendíssimos Padres Seculares da Metropolia e da Eparquia, Padres Latinos
Reverendos Diáconos,
Reverendas Irmãs das nossas Congregações,
Prezadas Autoridades Civis e Militares,
Caros Seminaristas, Acólitos e Servidores do Altar,
Queridos Irmãos e Irmãs em Cristo!
Христос Раждається!
Ainda estamos vivenciando o tempo litúrgico natalino – o seu finalzinho, sendo que, depois de
amanhã, encerraremos este ciclo, celebrando a Festa da Apresentação do Senhor. Ontem, celebramos a Festa
dos Três Santos Hierarcas: São Basílio Magno, São Gregório o Teólogo e São João Crisóstomo, lembrando
que São Basílio é o Padroeiro desta Paróquia. Hoje é o Domingo do Filho Pródigo. Nesta Divina Liturgia,
celebraremos a Ordenação Presbiteral do Diácono Michael Barbusa. Todas essas festividades estão sendo
vividas num contexto social mundial em que toda a humanidade é duramente provada pela pandemia da
Covid-19. Mas essas mesmas festividades lançam luzes em nossa caminhada de seres humanos, cristãos,
católicos, presbíteros, religiosos e religiosas, famílias – igrejas domésticas e agentes de pastoral.
O espírito natalino, que, na verdade, deve perdurar durante todo o ano, nos coloca numa atitude de
permanente receptividade diante de Deus que se faz presente no meio de nós como um de nós em tudo,
menos no pecado: Emanuel – Deus conosco. E essa presença faz a chama da esperança ficar mais forte e
mais luminosa. Confiando no Senhor, esperamos e lutamos por um mundo melhor, uma nação melhor, uma
sociedade melhor. A esperança é a prática de uma escatologia ativa: orar a Deus, pedindo graças, e aguardar
melhoras, mas sempre fazendo o máximo de esforço pessoal, comunitário e eclesial para que o mundo seja
transformado, santificado, divinizado, mais justo e mais fraterno.
O texto do Evangelho de hoje nos traz a emocionante parábola do “filho pródigo”, que transmite a
mensagem da misericórdia infinita de Deus Pai e a beleza da conversão, que leva a um momento de
mudança, transformação, e também de paz e grande alegria. Qual é o pai e a mãe que não se alegra com a
volta de um filho ou filha que estava perdido?
A conversão é uma atitude fundamental da moral e da espiritualidade cristã. A vida cristã em geral, a
vida eclesial e, especialmente, a vida sacerdotal exigem conversão permanente. O projeto de uma “Igreja em
saída” do Papa Francisco (EG 20) pede muitas conversões e uma delas é a “conversão pastoral” (EG 25, 27,
32). A Igreja não se acomoda em suas estruturas institucionais, ela se faz peregrina no seguimento de Jesus e
vai ao encontro dos que mais necessitam de sua solidariedade. “O Concílio Vaticano II apresentou a
conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo:
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‘Toda renovação da Igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. […] A Igreja
peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Como instituição humana e terrena, a Igreja
necessita perpetuamente dessa reforma’” (EG 26). Como o pai misericordioso da parábola de hoje, como o
bom samaritano – a Igreja samaritana, como quer o Papa, deve dar a sua generosa contribuição no socorro
aos que se encontram nas diversas periferias do mundo de hoje e acolher caridosamente os que se libertam
dessas mesmas periferias. Seguindo a linha do Papa Francisco, a descrição detalhada dos diversos socorros
que a Igreja deve prestar se encontra na recente Carta encíclica Fratelli tutti.
Os nossos Três Santos Hierarcas lançam poderosas luzes sobre o nosso pensar e agir eclesial, sobre o
sacerdócio. A festa conjunta dos Três Santos, no Oriente bizantino, remonta ao ano 1084. A maior parte dos
textos litúrgicos do dia lembra “os Três Grandes Luminares” juntos, mas em algumas partes se evidenciam
as qualidades específicas de cada um. Os três têm atributos próprios e são distinguidos assim: de Basílio,
louvavam-se sua inteligência excepcional e sua austeridade exemplar; de Gregório se louvava a sublime
teologia expressa em estilo elegante; de João Crisóstomo, louvava-se a excepcional eloquência e a força
convincente de suas homilias. Embora haja entre eles essas qualidades diferentes, a fé, o amor à Igreja e a
determinação em transmitir seus ensinamentos eram idênticos. O número “três” dos santos comemorados
conjuntamente relembra a Santíssima Trindade dos quais foram eminentes defensores e servidores.
Com os numerosos atributos que elogiam os três santos pode ser feita uma bela litania poética
espiritual, que inspira a vida sacerdotal dos presbíteros:
- Três astros que juntos brilham no universo.
- Anjos terrestres e homens celestes.
- Colunas e alicerces da Igreja.
- Sustentáculo dos fiéis e flagelo dos hereges.
- Médicos das enfermidades espirituais e corporais.
- Pastores que nutriram com ensinamentos divinos.
- Instrumentos do Espírito que anunciam a verdade.
- Oradores do Verbo de Deus.
- Trombetas sonoras da divina pregação.
- Campeões da Trindade.
- Baluartes da verdadeira fé.
- Três verdadeiros Apóstolos após os Doze de Cristo.
- Rios por onde correm as águas vivas do Éden.
- Doutores divinos e universais.
- Padres Teóforos – portadores de Deus.
- Tochas para o mundo e força vital para os pobres.
- Teólogos da palavra de ouro.
- Combatentes fortes e invencíveis.
- Exploradores da profundeza do Espírito!
Cito agora algumas frases desses três ilustres mestres sobre o sacerdócio.
São Basílio Magno diz que os sacerdotes devem ser: “... Apóstolos e servos de Cristo ... Pregadores
do reino dos céus ... Pastores das ovelhas de Cristo ... Médicos que com grande compaixão curam as
doenças das almas, segundo o conhecimento do ensinamento do Senhor, para em Cristo dar saúde às almas
e paciência. ... Eles devem ser ajudantes de Deus que se entregaram completamente à Igreja em atos dignos
de Deus. ... Os construtores do templo de Deus, que preparam cada alma para se encaixar bem no
fundamento dos apóstolos e dos profetas” (São Basílio Magno, 80 RM 12-21).
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São Gregório, o Teólogo, dá umas dicas espirituais bem práticas aos presbíteros: “Deve-se primeiro
purificar-se para purificar os outros; adquirir sabedoria para ensinar sabedoria aos outros; tornar-se luz
para iluminar; aproximar-se de Deus para trazer outros a Ele; ser santificado para santificar os outros”
(São Gregório Teólogo, Palavra 32).
São João Crisóstomo nos ensina: “Quem reflete sobre a grande dignidade de que um homem, vestido
de carne e osso, pode estar presente ao lado de um Ser bendito e imortal, verá claramente a grande honra
concedida aos sacerdotes pela graça do Espírito Santo. Eles administram aqueles sacramentos e outras
obras igualmente importantes para a nossa perfeição e salvação” (São João Crisóstomo, Sobre o
sacerdócio, 3:5).
Fortalecidos e iluminados pelas luzes natalinas, pelas luzes da Palavra de Deus e pelas luzes do
ensinamento dos Três Santos, agradecemos a Deus em Cristo Jesus, nas luzes do Espírito Santo, pela graça
do sacerdócio vivida pelos nossos presbíteros como luzes orientadoras da fé e pela graça de podermos
acolher com muita gratidão e alegria mais um jovem presbítero na pessoa do Michael, desejando-lhe todo o
bem e todas as luzes que iluminarão a sua caminhada eclesial e presbiteral, tornando-o mais um forte luzeiro
do Reino para o bem do povo de Deus e da nossa Metropolia. Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
Dom Volodemer Koubetch

HISTÓRICA DIACONIA EM ANTONIO OLINTO
Mesmo em situação ainda muito complicada da pandemia do coronavírus, a Comunidade da
Paróquia e Santuário Nossa Senhora dos Corais de Antônio Olinto decidiu fazer uma celebração
especial no dia 14 de fevereiro de 2021 para homenagear as Irmãs Servas de Maria Imaculada, que
marcam sua presença apostólica há 70 anos, e o Diácono João Karpovicz, que há 50 anos vem
prestando vários serviços pastorais. A celebração aconteceu no centro de eventos, ainda todo aberto,
em fase de construção, respeitando ao máximo as normas referentes ao Covid-19, emanadas pelas
autoridades sanitárias municipais.
Tendo se paramentado na sacristia, os celebrantes Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo
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Metropolita, Pe. Basilio Koubetch – Pároco e Reitor
do Santuário Nossa Senhora dos Corais e o Diácono
João Karpovicz saíram do santuário em direção do
altar preparado no palco do centro de eventos.
Foi entoado um canto e lida as intenções,
focando as duas datas festivas. O Pároco Basilio fez
a acolhida. O catequizando Felipe, filho de Antônio
Melnechenko, entoou uma canção religiosa
especialmente dirigida ao Jubilando Diácono. Em
seguida, o Sr. Antônio leu uma biografia do Diácono
João, finalizando-a com palavras de profunda
gratidão: “Parabéns por todos esses anos de serviço
e dedicação para o bem desta comunidade. Junto com Vossa
Reverendíssima a comunidade católica ucraniana de
Antônio Olinto agradece a Deus e à Nossa Senhora dos
Corais pelos 50 anos de diaconia com grande alegria. Esta
comunidade colhe os preciosos frutos do seu serviço
diaconal. Somos todos edificados pela sua fé e dedicação.
Lembrando as palavras de Vossa Reverendíssima: “ainda
faço o que posso, mas tudo com Maria e por Maria.
Cumpra-se em mim a vontade de Deus!” Vemos que essas
palavras se tornaram realidade para o bem de todos.
Através dessas atitudes, frutos da fé, da esperança e da
caridade, Vossa Reverendíssima foi e continua sendo para
nós uma pessoa pela qual a luz de Deus nos ilumina e a
infinita misericórdia de Deus nos trouxe e continua trazendo
muitas graças por intercessão de Nossa Senhora dos
Corais”.
Prosseguiu a Divina Liturgia, que contou com a
participação do Diácono, que apesar da idade, teve
boas condições de entoar todas as “ektenias”.
Antes de iniciar sua homilia, Dom
Volodemer lembrou o significado histórico das duas
datas e fez efusivos agradecimentos às Irmãs e ao
Diácono. A partir das leituras do dia, ele falou sobre
quatro atitudes a serem consideradas principalmente
no tempo da Grande Quaresma, que inicia na
próxima semana: 1ª – vigilância e pureza que
acontecem com o ensinamento do Apóstolo Paulo
que pede para “despojar-se das obras das trevas e
revestir-se das armas da luz, o que significa revestirse do Senhor Jesus”; 2ª – jejum alegre e discreto,
não como o praticado pelos fariseus; 3ª – ajuntar
tesouros eternos, não se prendendo nas coisas
materiais; 4ª – perdoar para ser perdoados. O
pregador se deteve um pouco mais sobre o grande
valor espiritual e humano do perdão.
Ao final da celebração litúrgica, o
Metropolita homenageou as Irmãs Servas a quem foi
entoado um solene “Mnohaia lita”. Para homenagear
o Diácono João, ele convidou a esposa Lúcia para
subir ao palco. Foram décadas de valiosa diaconia
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espiritual, pastoral e cultural à Comunidade de Antônio Olinto, prestada com muita dedicação e
sacrifício pelas Irmãs Servas e pelo Diácono João, enfatizou Dom Volodemer. As Irmãs pioneiras e
o Casal João e Lucia foram pessoas extraordinariamente batalhadoras, que superaram as
dificuldades da vida com muita coragem e amor a Deus e aos semelhantes. Exerceram uma
autêntica missão – uma verdadeira diaconia.
As três religiosas, Ir. Egídia Pastuch, Ir. Zenovia Kozechen e Ir. Elizabete Adamek, que
estavam representando as Irmãs da Província brasileira São Miguel Arcanjo e de toda a
Congregação, também subiram ao palco para receber, juntamente com o Diácono, as homenagens
da Comunidade na forma de presentes e buquês de flores. Ir. Egídia tomou a palavra, relembrando
as primeiras décadas do trabalho das Irmãs na localidade e agradecendo ao Diácono pelos inúmeros
serviços prestados e à Comunidade pelas diversas colaborações. Com gratidão e emoção,
mergulhado no distante tempo já vivido, o Diácono João narrou várias passagens de sua vida,
confirmando a sua profunda ligação a Maria Santíssima, que, desde a sua infância, foi o chamando
para uma missão específica na Igreja, servindo-lhe como diácono permanente em Antônio Olinto.
Secretariado Metropolitano
ABERTURA DO ANO LETIVO NO SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOSAFAT

Realizou-se no dia nove de fevereiro de 2021, às 18 horas, na Capela do Seminário Maior
São Josafat em Curitiba, a Divina Liturgia por ocasião da abertura do Ano Letivo dos seminaristas
da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista e da Eparquia Imaculada Conceição.
A Divina Liturgia foi presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch e
concelebrada pelo Eparca de Prudentópolis Dom Meron Mazur. Também concelebraram os Padres:
Edson Ternoski – Reitor do Seminário e Neomir Doopiat Gasperin – Vice-Reitor. A celebração foi
toda cantada em ucraniano pelos seminaristas.
Em sua homilia, o Metropolita Dom Volodemer enfatizou a famosa passagem bíblica do
Evangelho de João 8,32: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. O Metropolita
convidou os seminaristas para que eles, no processo formativo, permaneçam unidos a Jesus Cristo
para serem verdadeiros discípulos. Sublinhou que o Seminário é o local do discernimento
vocacional e os seminaristas precisam cultivar suas vocações cuidando com muito zelo da formação
intelectual, espiritual e humana.
Ao término da Divina Liturgia, o Eparca de Prudentópolis Dom Meron Mazur foi convidado
pelo Reitor Pe. Edson Ternoski a fazer o uso da palavra. Dom Meron, primeiramente elogiou os
seminaristas pelas belas vozes e dirigiu uma breve mensagem convidando-os a serem sinceros e
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transparentes uns com os outros e principalmente com seus formadores. Ainda ressaltou a grandeza
e o valor de continuar a cultivar a fraternidade e a seriedade dentro do Seminário. Dom Meron
terminou sua fala acentuando o exemplo de Jesus Cristo, o qual, além de crescer em estatura,
crescia também em sabedoria e graça. Assim, devem crescer os seminaristas dentro do processo
formativo: em sabedoria e graça.
Este ano de 2021, o Seminário Maior São Josafat, dos padres diocesanos, conta com seis
seminaristas: Alexandre Pereira Hanchuck, filho de José Hanchuck Junior e Rosélis Regina Pereira,
de Foz do Iguaçu, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Cascavel; Willian Carlos
Ferreira, filho de Adir Leite Pereira e Lourdes Noga, de Porto União, da Paróquia São Basílio
Magno de União da Vitória; Leandro Zazula, filho de Matias Zazula e Ozia Liss, da colônia Jesuíno
Marcondes, da Paróquia São Josafat de Prudentópolis; Luis Gustavo Paitach, filho de João Marcos
Paitach e Adriana Gonçalves Fuchner, da Paróquia Sant’Ana do Bairro Pinheirinho, Curitiba;
Anderson José Siqueira Kava, filho de Valdir José Siqueira e de Mari Cleuza Kava, da Colônia
Faxinal de São Pedro, Capela Santa Terezinha de Rio Azul, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus
de Mallet e Eduardo Ternouski, filho de Januário Ternouski e Silvane Krasniak, Colônia Cachoeira,
São José dos Pinhais, Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Paróquia da Arquicatedral e
da futura Paróquia Santíssima Trindade de Colônia Marcelino.
Desses seminaristas, Alexandre e Leandro pertencem à Eparquia Imaculada Conceição.
Ressalte-se que o seminarista Jairo Kuczynsky, da Paróquia São José de Dorizon, que optou
trabalhar e servir na Eparquia Imaculada, afastou-se por um ano por motivos de enfermidade na
família. Os demais seminaristas pertencem para a Metropolia. Atualmente, há quatro seminaristas
no curso de propedêutico – uma preparação inicial para ser admitido ao curso filosófico.
Basicamente, o propedêutico tem por objetivo preparar os seminaristas no aperfeiçoamento da
língua portuguesa, oferecer uma introdução sobre a história da Igreja, do Catecismo, da Liturgia, da
Espiritualidade oriental, dos conceitos filosóficos, etc. Dois seminaristas estão cursando Filosofia.
No momento, não há nenhum na Teologia.
Canonicamente, a adscrição efetiva ou a pertença de um clérigo a uma Eparquia se dá pela
ordenação diaconal. Porém, recomenda-se que, no momento do ingresso de um seminarista ao
Seminário, este já manifeste aos bispos e seus formadores em qual Eparquia pretende um dia servir
e ser adscrito como membro do clero.
Após a Divina Liturgia foi servido um jantar de confraternização, da qual também participou
o Revmo. Pe. Basílio Koubetch, professor de canto no Seminário. Convidamos a todos os leitores
dessa matéria, que rezem pelas vocações sacerdotais e religiosas, masculinas e femininas. A todos
os benfeitores que ajudam nosso Seminário diocesano São Josafat, nossos agradecimentos e que
Maria Santíssima e São Josafat alcancem por vossos merecimentos, abundantes bençãos e graças.
Pe. Neomir Doopiat Gasperin
Vice-Reitor
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CURSO DE ICONOGRAFIA
ЕЛЕУСА
Entre os dias 15 a 19 de fevereiro, realizou-se o
Curso de Iconografia nas dependências da Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora em Curitiba.
Aproveitando a presença do renomado iconógrafo
ucraniano Sviatoslav Vladyka, que está escrevendo os
ícones nesta Paróquia, por sua própria sugestão e total apoio
dos padres e da Comissão Administrativa Paroquial, decidiu-se oferecer este tempo de aprendizado, que embora
tenha sido breve, foi muitissimamente bem aproveitado.
Sviatoslav Vladyka nasceu em Ivano-Frankivsk na
Ucrânia, atualmente reside e trabalha em Lviv. Tendo
terminado a Educação Básica, iniciou seus estudos em Artes Plásticas em 1993, no Colégio de
Artes Aplicadas e Decorativas de Kosiv, Ucrânia. Em 1998, iniciou o curso superior na
Universidade Nacional Precarpátia Vasyl Stefanyk de Ivano-Frankivsk, e alguns anos depois na
Academia Nacional de Lviv. Desde 2008, é professor de Artes Sacras, mestre em iconografia na
Universidade Católica da Ucrânia. Também foi o fundador e atual presidente da Associação de Arte
Sacra da Ucrânia. É membro da União Ucraniana de Iconógrafos. Cofundador das escolas de
iconografia da Academia Teológica de Uzhhorod, e da Igreja Natividade da Santíssima Virgem
Maria em Lviv. Laureado com o Prêmio Nacional da Ucrânia, no campo da arquitetura.
Autor de pinturas internas nas paredes das seguintes igrejas:
Igreja Ortodoxa São José, Lviv.
Igreja Assunção da Santíssima Virgem Maria, Mukachevo.
Igreja da Natividade da Santíssima Virgem Maria, Lviv.
Igreja Ortodoxa São Pedro e São Paulo, Novoiavorivsk.
Capela São João Pacificador, Lviv, Suhowolia, entre outras.
Exibições em grupo na Ucrânia, Grécia, República Tcheca, França e Espanha.
Trabalhos em coleções privadas expostos na Espanha, Canadá, França e Alemanha.
O ícone escolhido para este breve curso foi Елеуса (Eleússa), Virgem da Ternura, no qual
percebemos o rosto de Maria Santíssima colado ao rosto do Menino Jesus.
Foram 24 participantes, divididos em duas turmas: 12 alunos na parte da manhã e 12 no
período da noite. Todos provenientes das mais diversas áreas: religiosas, padres, seminaristas,
estudantes, artistas sacros, restauradora de arte, marceneiro, maquiadora, médica, arquitetos, enfim
profissionais de diversas áreas que participaram com muita dedicação e entusiasmo. Além de
Curitiba, houve inscritos de Campo Largo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Pato Branco,
Prudentópolis, Ivaí, São Paulo e Brasília.
Durante todo o curso, a tradução foi feita pele Irmã Bernadete Melnik, SMI, já que grande
parte dos participantes não entende o idioma ucraniano. A irmã desempenhou muito bem seu papel
e também escreveu um ícone junto aos
demais.
Todos receberam certificado do curso
e tiveram seus trabalhos abençoados pelo
Pároco Padre Eufrem Krefer.
O mestre Sviatoslav soube de maneira espetacular transmitir e partilhar seus
conhecimentos, de forma que todos os participantes concluíram esta etapa.
Pe.Joaquim Sedorowicz
participante do Curso
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DOM LAURINDO GUIZZARDI
O Bispo emérito da Diocese de Foz do Iguaçu Dom
Laurindo Guizzardi faleceu na manhã de 22 de fevereiro, aos
86 anos. Bispo Scalabriniano, lutava contra um câncer. O corpo
foi velado na nave central da Catedral Nossa Senhora de
Guadalupe, em Foz do Iguaçu. Devido ao decreto municipal, a
capacidade da igreja foi limitada a 30% da lotação.
Dom Laurindo nasceu em 7 de julho de 1934, em Nova
Bassano, RS. Era religioso da Congregação dos Missionários
de São Carlos, também conhecidos como Scalabrinianos ou
Carlistas. Fez sua profissão religiosa em 11 de fevereiro de
1953. Estudou Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma. Sua ordenação presbiteral foi em 20 de
dezembro de 1959, em Roma, na Itália.
Antes do episcopado, atuou como professor, vice-reitor
e reitor do Seminário Menor de Guaporé, RS; conselheiro
provincial (1969-1972); superior provincial da Província do Sul
(1973-1974); vigário geral e 1º conselheiro geral da
Congregação dos Missionários de São Carlos (1975-1980); e
reitor do Seminário Interprovincial Carlista de Curitiba, PR
(1981).
Em 10 de fevereiro de 1982, foi nomeado Bispo de
Bagé, RS. A ordenação foi em 18 de abril daquele ano, em
Nova Bassano, RS. Escolheu como lema
“Omnia propter electos – Tudo pelos
eleitos”. Neste primeiro período como
Bispo, foi consultor da Pontifícia Comissão para a Pastoral das Migrações e, a
partir de 1995, atuou também como
membro do Serviço Pastoral dos Migrantes e encarregado da Pastoral dos
Brasileiros no Exterior. Em 2001, foi
nomeado Bispo de Foz do Iguaçu, missão que exerceu até o dia 20 de outubro
de 2010. No dia 20 de outubro de 2010,
o Papa Bento XVI aceitou seu pedido de
renúncia, por limite de idade.
Na nota de pesar pelo falecimento de Dom Laurindo, com a data 22 de fevereiro de 2021,
endereçada a Dom Sérgio de Deus Borges, Bispo diocesano de Foz do Iguaçu, a Presidência da CNBB
destacou seu trabalho no campo da Pastoral da Mobilidade Humana, como membro do Serviço Pastoral dos
Migrantes e encarregado da Pastoral dos Brasileiros no Exterior. Acolher, proteger, promover e integrar.
Recordamos os quatro verbos indicados pelo Papa Francisco para a resposta ao desafio colocado pelas
migrações contemporâneas a fim de ressaltar o legado pastoral que Dom Laurindo nos deixa: “Se pusermos
em prática estes verbos, contribuímos para construir a cidade de Deus e do homem, promovemos o
desenvolvimento humano integral de todas as pessoas e ajudamos também a comunidade mundial a ficar
mais próxima de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável que se propôs e que, caso contrário,
dificilmente serão atingíveis”.
Firmes na fé, confirmada por São Pedro, roguemos a Deus pela alma desse nosso irmão, na
esperança da ressurreição.
CNBB
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DOM MAURO APARECIDO DOS SANTOS
Morreu no dia 11 de março de 2021, o Arcebispo
de Cascavel Dom Mauro Aparecido dos Santos, vítima
da covid-19. Segundo a Arquidiocese, o Bispo estava
internado desde o dia 16 de fevereiro, após apresentar
sintomas característicos da doença. Dom Mauro recebia
oxigênio e seguia em observação.
Devido ao agravamento da doença, o Arcebispo
precisou ser entubado na madrugada do dia 19 de
fevereiro. O prelado estava se recuperando bem, razão
pela qual, no dia 27 de fevereiro, os médicos retiraram a
sedação. No entanto, com seu estado de saúde agravado
na terça, 9 de março, ele foi novamente entubado, mas
não resistiu.
Dom Mauro nasceu em 9 de novembro de 1954,
na cidade de Fartura, SP. Foi ordenado sacerdote em 13
de maio de 1984, em Jacarezinho, PR, onde exerceu sua
missão como padre. Foi também reitor do seminário de
Jacarezinho, chanceler da Cúria Diocesana, membro do
colégio dos consultores da diocese e pároco da Catedral

de Jacarezinho.
Em 14 de agosto de 1998, foi nomeado Bispo Coadjutor de Campo Mourão, PR, pelo Papa
João Paulo II, tornando-se Bispo titular em 21 de fevereiro de 1999, onde permaneceu até 31 de
outubro de 2007, quando foi nomeado Arcebispo de Cascavel pelo Papa Bento XVI.
Dom Mauro também foi Bispo Administrador da Diocese de Umuarama, PR, entre 09 de
maio de 2002 e 13 de dezembro de 2002. Foi Vice-presidente do Regional Sul 2 da CNBB, de
março de 2012 a julho de 2014, quando foi eleito Presidente do Regional onde permaneceu até maio
de 2019.
Aos 66 anos, Dom Mauro Aparecido dos Santos é o quarto Bispo da Igreja no Brasil que
perde a vida por causa da covid-19, desde o início da pandemia. O caso anterior foi o do Arcebispo
Emérito do Rio de Janeiro, Cardeal Eusébio Oscar Scheid, que faleceu no dia 13 de janeiro. Além
dele, Dom Henrique Soares da Costa, Bispo de Palmares, PE, faleceu em 18 de julho, aos 57 anos
de idade, e Dom Aldo Pagotto, Arcebispo Emérito da Paraíba, que morreu em abril, aos 70 anos de
idade, também vítima da covid-19.
Em nota de pesar pelo falecimento de Dom Mauro Aparecido dos Santos, 11 de março de
2021, a CNBB Central recebeu com pesar o comunicado do seu falecimento e transmitiu palavras
de fé: Neste momento de luto, manifestamos nossos sentimentos à família de Dom Mauro, à
Arquidiocese de Cascavel e aos seus amigos, reafirmando nossa fé na ressurreição: “Descanso
eterno dai-lhe, Senhor. E para ele brilhe a vossa luz!”. Seu lema episcopal era “Veni et sequere me
– Vem e segue-me” – (Lc 18,22). Em preces, suplicamos ao Pai Misericordioso que acolha este
nosso irmão e faça brilhar para ele a luz eterna.
CNBB
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ASSEMBLEIA EPISCOPAL REGIONAL ONLINE
Nos dias 15 e 16 de março, os Bispos do Paraná realizaram de forma online pela
plataforma Google Meet a primeira assembleia do ano. A assembleia já estava agendada para
acontecer, nessa mesma data, na cidade de Francisco Beltrão, mas precisou ser modificad a
para o formato online, devido aos desdobramentos da pandemia da Covid -19. Foi a primeira
vez na história do Regional que os Bispos se reuniram de forma remota.
Participaram da assembleia os 19 Bispos titulares das arquidioceses, dioceses e
eparquias ucranianas do Paraná. Fez grande falta Dom Mauro Aparecido dos Santos,
Arcebispo de Cascavel, que esteve internado para tratamento da Covid -19 e veio a falecer no
dia 11 de março. Dom Mauro foi substituído pelo Administrador Pe. Reginei José Modolo
(Pe. Zico). O Arcebispo emérito de Maringá Dom Anuar Batistti participou. Participaram
também do encontro o Pe. Valdecir Badzinski – Secretário-Executivo da CNBB Sul 2 e Pe.
Emerson Lipinski – Presidente da Comissão dos Presbíteros do Regional Sul 2.
Dom Geremias Steinmetz – Presidente, Dom José Antônio Peruzzo – Vice-presidente e
Dom Amilton Manoel da Silva – Secretário coordenaram a reunião desde a sede do regional,
em Curitiba. Apesar do encontro não ser presencial, a espiritualidade e a pauta dos assuntos
debatidos foram mantidas. A assembleia iniciou com a Oração das Laudes, no início da manhã
de segunda-feira, 15 de março, e foi concluída ao meio dia da terça-feira, 16 de março.
Dom Amilton relatou que essa foi uma assembleia diferente e os Bispos não esperavam
que acontecesse assim, no entanto, diante do agravamento da pandemia, a adesão pelo formato
online foi rápida e unânime. Ele disse: “É uma experiência nova, mas tem dado certo. A
dificuldade maior é que não conseguimos olhar nos olhos uns dos outros, nã o tem o calor
humano da amizade que é natural entre os bispos do Paraná. Iniciar um novo ano e não
conseguirmos nos encontrar não é bom, mas a assembleia está sendo boa, pois estamos
conseguindo cumprir uma agenda, refletir, partilhar opiniões e também tomar decisões
importantes para a Igreja. Sendo assim, todos estamos participando de forma afetiva e
efetiva”.
Antes dos Bispos iniciarem os trabalhos sobre os diversos assuntos na pauta do dia, a
assembleia foi aberta com a Oração das Laudes. No período da manhã, os Bispos conversaram
sobre a questão da pandemia da Covid-19 e suas consequências eclesiais, psicológicas e
sociais. Para ajudar na reflexão, o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, fez uma
participação, e falou aos Bispos sobre a situação atual da pandemia no Paraná. A “Nova
concessão dos pedágios no Paraná” foi outro assunto em pauta na manhã. Para refletir sobre
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isso, os Bispos ouviram a palavra do Deputado Estadual Evandro Araújo, do Prof . Luís e de
Gilberto José Lima.
Dom Edgar Xavier Ertl – Bispo diocesano de Palmas-Francisco Beltrão, onde a
assembleia estava prevista para acontecer, se fosse presencial, avaliou a manhã de trabalhos:
“Indiscutivelmente, a forma presencial é mais completa, é dinâmica, é de cumplicidade, é
envolvente. Todavia, não tendo essa possibilidade, graças à tecnologia e à internet,
conseguimos manter-nos conectados e assim discutir e ouvir alguns colegas bispos e outras
pessoas que adentraram na reunião nessa manhã”. Para Dom Edgar, a participação do
Secretário de Saúde, esclarecendo sobre a situação da pandemia, foi um momento muito
significativo: “Essa tinha que ser a pauta principal do momento, a saúde pública e todas as
consequências que essa pandemia tem nos trazido, não só do ponto de vista eclesial, mas
também social, familiar, escolar”. Dom Edgar frisou ainda que, apesar das facilidades da
tecnologia, espera que essa seja a primeira e última vez na história que os Bispos precisem se
reunir de forma online.
No período da tarde, a 6ª Semana Social Brasileira foi um dos assuntos em pauta, que
contou com a participação do Coordenador regional das pastorais sociais, Jardel Lopes. Os
Bispos também acolheram a participação do novo Coordenador do Conselho Missionário
Regional (COMIRE), Diácono Pedro Lang, que falou sobre o trabalho que assume,
especialmente o acompanhamento da Missão Católica São Paulo VI, na Guiné -Bissau, África.
O Presidente do regional – Dom Geremias Steinmetz, avalia de forma positiva essa
assembleia online, pois é uma forma de dar continuidade à caminhada pastoral da Igreja do
Paraná. “Esperamos que tenhamos a vacinação do povo paranaense nos próximos meses,
para assim realizar aquilo que está planejado. Após a pandemia, vamos precisar voltar às
bases do nosso povo, procurando fortalecer a fé nas coisas mais simples e necessárias, como
a Liturgia, a Palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, tantas coisas importantes que
nosso povo precisa para conhecer e viver a fé”, disse Dom Geremias.
A acolhida e saudação ao novo Núncio Apostólico no Brasil – Dom Giambattista
Diquattro, marcou o último dia da assembleia. Durante toda a manhã da terça -feira, 16 de
março, o episcopado paranaense esteve reunido, dando continuidade à sua primeira
assembleia do ano. A reunião foi aberta com a Oração das Laudes. Em seguida, os Bispos
dialogaram sobre assuntos importantes para a ação evangelizadora da Igreja do Paraná e
também questões administrativas do Regional. As reflexões e decisões tomadas em
assembleia auxiliam cada Bispo na condução pastoral em suas dioceses.
Os Bispos acolheram a participação da Dra. Eliane De Carli, que falou sobre o trabalho
do “Núcleo Lux Mundi”, que auxiliará no combate aos abusos sexuais no âmbito da Igreja.
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Finalizando a assembleia, os Bispos acolheram a presença do novo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista
Diquattro. Em sua palavra inicial, o Núncio expressou seu pesar
e sentimento pela morte de Dom Mauro Aparecido dos Santos –
Arcebispo de Cascavel, falecido na última quinta-feira, 11 de
março. Ele recordou os trabalhos exercidos por Dom Mauro e
garantiu suas orações ao clero e a todo povo de Cascavel neste
tempo de vacância da arquidiocese. Dom Diquattro afirmou ser
uma honra assumir a missão de representar o Papa diante dos
Bispos e da Igreja do Brasil e afirmou que a vida eclesial é mais
forte que a pandemia e as forças do mal.
Após a palavra do Núncio, Dom Geremias Steinmetz –
Arcebispo de Londrina e Presidente da CNBB Sul 2 fez uma
apresentação sobre a Igreja no Estado do Paraná, com foco na
ação evangelizadora e em alguns projetos em destaque. Em
seguida, cada Bispo pôde se apresentar e falar, brevemente, de
sua diocese.
O Secretário-Executivo do Regional – Padre Valdecir
Badzinski avaliou que, apesar da assembleia ter acontecido no
formato online, os trabalhos se desenvolveram com normalidade. “Os Bispos do Paraná já têm uma experiência em suas
dioceses, também em nível nacional, com as reuniões online e as
lives e isso possibilitou o desenvolvimento dos trabalhos, com
certa normalidade. Claro que faltou a presença física, o olhar
nos olhos, os risos, as partilhas espontâneas durante as
refeições e os cafezinhos. Mas, na minha avaliação, todos os
trabalhos propostos em pauta foram desenvolvidos com
profundidade e altíssima qualidade. Sendo assim, os resultados
serão muito importantes para os próximos meses e anos na
Igreja do Regional Sul 2 da CNBB”, disse o Padre Valdecir.
Karina de Carvalho
Assessora de Comunicação CNBB Sul 2
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