
 

 

 

  

 

 

 

 



~ 1 ~ 
 

E D I T O R I A L  
 

Vejo e sinto que a maior parte da humanidade está 

atônita e perplexa diante da triste realidade da 

guerra da Rússia contra a Ucrânia. Difícil encon-

trar uma explicação para tanta barbárie em pleno 

século XXI. Muito já se falou e muito vai se falar 

sobre essa tragédia humanitária. E as consequên-

cias se estenderão geográfica e temporalmente. 

Fala-se de uma nova ordem mundial. Que ordem? 

 

O leitor poderá fazer a sua reflexão dando uma olhada geral ou lendo alguns dos artigos 

desta edição do Boletim informativo da Metropolia, quase todos tocando no assunto da guerra louca 

conduzida pelo conhecido ditador nazifascista e sanguinário. Poderá ainda se informar sobre o que 

está sendo feito pelas frentes humanitárias de ajuda às vítimas sobreviventes da guerra. 

 

Que as celebrações pascais sejam momentos de busca de significado existencial, de 

conversão, de esperança num futuro melhor para a humanidade e de tomada de atitudes 

renovadoras, que ressuscitam as energias espirituais e conduzem a ações caritativas concretas. 

 

A luz do Ressuscitado ilumine a todos! Feliz Páscoa! Христос воскрес – Воістину 

воскрес! 
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022: FRATERNIDADE E DUCAÇÃO 

 

Celebrada no período quaresmal, a Campanha da Fraternidade (CF) convida a todos a imitar 

a misericórdia do Pai repartindo o pão com os necessitados, fortificando o espírito fraterno. A 

iniciativa está ligada à caminhada quaresmal como um dos modos de viver a espiritualidade deste 

tempo favorável.    

Em 2022, a CF tem como tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, 

ensina com amor” (Pr 31,26). Seu início se dá na abertura da Quaresma, dia 2 de março, na Quarta-

Feira de Cinzas. 

Trata-se, em 2022, da terceira vez que a Igreja no Brasil vai aprofundar o tema da educação 

em uma Campanha da Fraternidade. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo 

Global, convocado pelo Papa Francisco.  

“Ao longo da caminhada quaresmal, em que a conversão se faz meta primeira, recebemos o 

convite para buscar os motivos de nossas escolhas em todas as ações e, por certo, naquelas que 

dizem respeito mais diretamente ao mundo da educação”, convida a presidência da CNBB. 

 

Objetivo geral 

 

A Campanha da Fraternidade de 2022 convida a promover diálogos a partir da realidade 

educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e 

solidário.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela 

pandemia.  

2. Verificar o impacto das políticas públicas na educação.   

3. Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da Tradição cristã em vista de uma 

educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus.  

4. Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo com 

a colaboração dos educadores e das instituições de ensino.   

5. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade 

humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum.  

6. Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros 

comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino.   

7. Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de 

progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres. 

CNBB 
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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! 

Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні 

І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених, 

І на третій день, як із кита Йона, 

Воскрес Ти із гробу! 

 

Дорогі в Христі! 

 

Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову серед особливих випробувань, страждань, 

знущань, зневаги і руїни. У нашому народі, в Україні та на поселеннях, може здатися, що хрест 

Господній був раптово кинений нам на плечі на самому початку Великого посту і ми несемо його вже 

не день-два, не тиждень-два, а безнастанно, день і ніч. Для нас Велика п’ятниця стала немовби хлібом 

насущним, буденною дійсністю і ми не знаємо, коли настане світлий день перемоги над злом, 

ненавистю і насильством. Але саме сьогодні Господь закликає нас не сумніватися в перемозі світла 

над темрявою, життя над смертю, істини над брехнею, і Він запевняє нас у своїй любові та милості. 

Від Нього, нашого воскреслого Спасителя, ми черпаємо силу в теперішніх стражданнях, Він – 

джерело нашої надії. Тож разом з апостолом Павлом ми сьогодні кажемо: «Нас тиснуть звідусіль, але 

ми не пригноблені; ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії… Нас бо ввесь час живими віддають на 

смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі» (2 Кор. 4,8.11). В тому ж дусі 

ми впевнено вітаємо одне одного переможним привітом: Христос воскрес! Воістину воскрес! 

 

Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні… 

 

Своїми стражданнями і смертю на хресті Христос сходить у глибину впалої людської 

природи. Приймаючи найгірші знущання — зраду, протизаконне засудження, наругу, плювання, 

удари по обличчі, бичування і вбивство (див. Мр. 10, 33-34), Син Божий бере на себе всі наслідки 

людського гріха. Він торкається найдальшого віддалення від Бога, найгіршого людського падіння, 

найбільшого спотворення гідності, для якої людина була створена. Можливо, цього тижня в контексті 

війни, коли ми читали чи слухали Страсті Христові, то особливо відчули і пережили все, що переніс 

Господь спасіння нашого ради.  
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Водночас ми усвідомлюємо, наскільки впалою 

залишається людська природа, наскільки диявол далі оволо-

діває людиною, яка не має Бога в серці. Хто сіє ненависть і 

розпочинає війну проти ближнього свого, той противиться 

Всевишньому. Кожна війна – це явний прояв руйнівної 

душогубної дії диявола, бо тільки нечистий уміє в такий 

спосіб ширити страх і нести смерть, завдавати стільки ран, і 

шкоди, і болю, і втрат. І навіть коли для стражденних дорога 

до зцілення і вилікування травм може видаватися далекою, 

закритою чи непрохідною, слід пам’ятати, що з воскреслим 

Христом немає нічого такого, чого не можна здолати і 

зцілити.  

Війна росії проти України — це чергова колоніальна 

війна тюрми народів, яка пробує відродитися на наших очах. 

Окупант знову несе нам кайдани, якими кували цілі поколін-

ня наших предків. Це кайдани, якими в’язали руки козаків, 

що будували Санкт-Петербург. Це кайдани, століт-тями 

накладені на інтелектуальне і церковне життя України. Це 

кайдани кріпаків, кайдани Голодомору, кайдани мільйонів депортованих і переселених українців, що 

засіяли своїми кістками безмежні сибірські простори «аж до краю землі». Ідеологи війни росії проти 

України відкрито говорять, що наше існування — це історична помилка, яку треба виправити саме 

«вічними кайданами» смерті та знищення. Це війна проти самого права українського народу на свою 

історію, мову і культуру, на свою незалежну державу, на своє існування. 

З духовного погляду зрозуміло, наскільки наш агресивний сусід не спроможний позбутися 

своїх фальшивих кумирів і що він далі шукає в них своєї величі нашим коштом. Своїми крилатими 

ракетами, авіабомбами та артилерійськими снарядами він намагається нас залякати, загнати в 

глибини підземні, у небуття і увінчати вічними кайданами. Але саме в тих підземеллях відбувається 

чудо — спільної молитви, жертовної допомоги ближньому, незламного духу і прояву сили Божої 

присутності. 

 

І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених... 

 

Наша традиційна ікона Христового Воскресіння — Зішестя в ад. На ній зображені розбиті 

двері аду і порвані кайдани гріховності. Воскресіння Христове є святом перемоги, — перемоги життя 

на смертю, Божої істини над неправдою диявола, любові над ненавистю. Один із наших воїнів на 

своєму шоломі написав такі слова молитви: «Боже, коли мене уб’ють на полі бою, то забери мене в 

рай, бо в аді я вже побував!». У своєму воскресінні Христос виходить не тільки з порожнього гробу, а 

й із глибин аду і смертельного поневолення людини. Виходить не сам: беручи за руку прабатьків 

Адама і Єву, виводить на волю все людство, ув’язнене кайданами смерті. Бере за руку наших воїнів і 

волонтерів, мирних людей, які бачили ад російської окупації, — бере за руку Україну та веде її у 

воскресіння, наповнюючи пасхальною радістю переможного гімну «Христос воскрес!». 

Сьогодні, коли Україна захищає себе від підступного ворога, ми більше ніж будь-коли 

покликані до духовної боротьби, пам’ятаючи, що зло можна перемогти тільки добром. Святий Павло 

пригадує нам, що треба бути пильними, щоб серед жахіття війни ми самі залишилися людьми і не 

впали в диявольську пастку злоби і ненависті: «Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. 

Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову... Увесь бо закон міститься у цій одній 

заповіді: “Люби ближнього твого, як себе самого”» 

(Гал. 5,1.14). Відтак заохочує кожного з нас відкри-

тися до Божої благодаті і дозволили Святому 

Духові приносити свій життєдайний плід: «А плід 

Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагід-

ність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На 

тих то нема закону» (Гал. 5, 22-23). 

Пасха — це свято перемоги любові над 

ненавистю, радості над смутком, миру над війною, 

довготерпіння над панікою, доброти над злістю, 

вірності над зрадою, тихості над неспокоєм, здерж-
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ливості над ненаситністю. Пасха — це пере-мога 

духу над тілом, правди над брехнею, життя над 

смертю. Христос воскресає із гробу, щоб воскре-

сити і обдарувати перемогою тих, кого смерть, 

неволя і приниження поглинули, наче колись кит  

— пророка Йону. 

 

І на третій день, як із кита Йона,  

вокрес Ти із гробу! 

 

Яка це іронія, що ворог планував за три 

дні святкувати свою перемогу в столичному 

Києві! Він думав, що швидко проковтне цілий 

народ, але його підступні плани поламав героїзм нашого війська. Насправді це Христос, який воскрес 

на третій день із гробу, дає сьогодні нам, що віримо в Його воскресіння, віру в перемогу над адом і 

смертю. Святий Іван Золотоустий у своїй пасхальній проповіді зауважує, що ворог людського роду 

«взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо. Взяв, що бачив, і впав через те, чого не 

добачив». Так само наш ворог взяв, що бачив, але впав через те, чого не добачав, — сили духу, віри і 

любові нашого народу! Наша перемога, перемога України, — у силі воскреслого Христа, який 

виводить нас із глибин жахіть війни і смерті, розбиває кайдани вічні та переможно веде нас до життя. 

Святкувати Пасху Христову в час війни означає вже куштувати нашу перемогу. Не сумніваймося в 

цьому! 

Той, хто несе смерть, приречений на поразку, бо Україна святкує Пасху! Вищезгаданий 

Золотоустий, переспівуючи слова Апостола народів (див. 1 Кор. 15,55), мовить: «Де твоє, смерте, 

жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос — і ти звалений. Воскрес Христос — і попадали 

демони. Воскрес Христос — радіють ангели. Воскрес Христос —і життя вільно пливе». Той, хто хоче 

нас поневолити смертю, вже переможений, бо його головну зброю колонізації і загарбництва сам 

Христос знешкодив і подолав своєю смертю на хресті та славним Воскресінням. 

Дорогі в Христі браття і сестри! Сьогодні обіймаю своїми батьківськими і братніми обіймами 

кожного з вас і ділюся з вами пасхальною радістю. Обіймаю всіх, хто воює на фронтах — духовних і 

тілесних, особливо наших незламних воїнів, відданих душпастирів і невтомних волонтерів. Обіймаю 

пасхальною радістю всіх, хто був змушений покинути свій дім чи навіть рідну землю, і молюся за 

ваше швидке повернення в час миру, який неминуче настане. Обіймаю молитвою всіх поранених, 

щоб у своєму терпінні ви відчували підтримку, любов і вдячність всього народу, а передусім — Божу 

милість і безнастанну Божу любов. Вітаю всіх, хто по всьому світу підтримує і допомагає Україні, 

великим чи малим. Як світова спільнота, ми проявилися немов вулик, у якому кожний духом 

відчуває, що має робити в час загрози. Обіймаю тих, хто на окупованих територіях, у зонах бойових 

дій, — тих, хто не має можливості зібрати пасхального кошика і співає «Христос воскрес!» під голос 

гармат і вибухів снарядів. У надії на воскресіння плачу і ридаю разом з усіма, хто оплакує своїх 

загиблих, як з лав наших Збройних сил, так і серед мирного населення. Хай сьогодні кожний із нас 

відчує надію у світле майбутнє в мирі і злагоді, бо саме Воскресіння Христове – джерело миру. Хай 

пребагата символіка нашої писанки нагадує всім нам, що воскреслий Господь – джерело небесних 

благ, радості, добра, перемоги і вічного життя. 

Усе духовенство, усіх богопосвячених осіб і 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 Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, 

7 квітня (25 березня) 2022 року Божого 
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REFLEXÃO PASCAL: 

DA GUERRA PARA A PAZ 

 

Jamais se imaginava que, em pleno século 

XXI, a humanidade estaria vivendo momentos 

de terror iguais ou até piores do que o dos 

genocídios de Hitler e Stalin, agora sob a 

orientação e determinação de Vladimir Putin, 

o presidente da Rússia, num cenário muito 

triste e desolador, vendo em tempo real as 

cenas de guerra cruel e desumana da injustifi-

cada invasão bélica à Ucrânia. 

 São conhecidas as histórias de guerras no amplo espectro da história geral. Ao longo do 

último milênio, o avanço tecnológico das máquinas de matar fez com que os conflitos bélicos 

fizessem muito mais vítimas em menos tempo. Imaginar um mundo com guerras, escassez de água 

e alimentos, desastres ambientais, migrações forçadas e deportações é assustador e desesperador. 

Mas é isso que continua acontecendo, sem grandes perspectivas futuras, quando as fulgurantes luzes 

da esperança parecem se reduzir a fagulhas. Que mundo estamos preparando para os nossos filhos e 

netos? Qual é a nossa responsabilidade diante das gerações futuras? 

Infelizmente, o ser humano não conseguiu e não está conseguindo viver pacificamente, em 

paz, nem entre os indivíduos, nem entre os grupos, nem entre as nações. E, exatamente por isso, não 

consegue ser verdadeiramente humano. Não existe algo mais desumano do que uma guerra 

genocida, como a que ocorre no território da Ucrânia, protagonizada pelas hordas assassinas de 

Putin. A ilimitada crueldade amplamente demonstrada pela humanidade não tem analogia no 

mundo dos animais superiores. Pura irracionalidade, insensatez, loucura! Absurdo total! 

No entanto, ao longo do tempo, a humanidade teve promotores com sentimentos 

autenticamente humanos que se preocuparam em construir a cultura da paz, a cultura do amor, 

como foi Jesus Cristo, São Basílio Magno, São Francisco de Assis. Na nossa história recente, 

bebemos na fonte alimentada por pensamentos e ações de grandes pacifistas, tais como Mahatma 

Ghandi, Martin Luther King, Dalai Lama, Albert Einstein, Nelson Mandela, Madre Teresa de 

Calcutá, Papa João XXIII, Papa Francisco. São os ensinamentos e testemunhos desses seres 

autenticamente humanos que devem iluminar o nosso presente de trevas e o futuro que se vislumbra 

muito obscuro.  

Esses grandes líderes da humanidade nos ensinam que a não violência não se confunde com 

passividade ou harmonia idealizada. A não violência é caminho que exige exercício contínuo e 

incansável de diálogo, luta determinada e persistente contra as injustiças, prática constante de ações 

criativas em prol da humanidade. A humanidade precisa urgentemente a aprender ser humana! 

Albert Einstein disse: “A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos”. 

A busca da paz é um processo penoso de construção de uma nova ordem ética universal que 

vai sendo tecida aos poucos, mas que está situada sempre mais à frente, como uma utopia ou grande 

esperança da espécie humana. “Esperança é a graça de confiar apesar das circunstâncias”, diz a 

Pastora Leila Paes. “Apesar das doenças, da pandemia e das guerras, confiamos que Deus é um 

Pai presente e bondoso que nos guarda na palma de suas mãos, e por isso podemos ter 

esperança!” Mas a esperança precisa ter uma fonte para que a sua luz nunca se apague. Essa fonte 

de luz inapagável é o Cristo Ressuscitado! 

Jesus, vencedor da morte, é fonte de libertação para a História e vai muito além dela, ao 

causar alegria nos discípulos e afastar dúvidas e medo. A paz que o Senhor ressuscitado nos propõe 

tem por base a justiça divina, a solidariedade e o amor. Ela é um desafio para os cristãos, desejosos 

de construir a paz verdadeira e duradoura, por causa do Evangelho, conquistada por Cristo na sua 

fecunda ação, com sua morte e ressurreição, oferecendo-nos reconciliação e concórdia (Geovane 

Saraiva). 
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Recordando a verdade central da nossa fé – 

CRISTO MORREU E RESSUSCITOU – também 

nós cristãos fazemos o mesmo caminho: Cristo fez 

a sua Páscoa, passagem da morte para a vida; e nós 

também, cada um em seu contexto existencial, 

faremos nossa Páscoa definitiva. Mas até lá, somos 

convidados durante toda a nossa vida, a todo 

instante e em todo lugar, a concretizar inúmeras 

ressurreições-páscoas-passagens: passar do pecado 

para a graça, do vício para a virtude, da morte para 

a vida, do egoísmo para o altruísmo, do individua-

lismo para a alteridade, do ódio para o amor, da 

condenação para a salvação, do desespero para a confiança. São as ressurreições de cada dia que 

nos preparam para a última e definitiva ressurreição. 

Nesses tempos tenebrosos em que nos encontramos, temendo o risco do fim da humanidade, 

a grande passagem – PÁSCOA – a ser feita é a DA GUERRA PARA A PAZ, confiando e pedindo 

ao Senhor da Paz – o CRISTO RESSUSCITADO que nos dê essa sua paz verdadeira e duradoura. 

Feliz Páscoa a todos! Христос воскрес! Воістину воскрес!   

Dom Volodemer Koubetch 

 

ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO MEJ 

NO BOQUEIRÃO 

   

No dia 13 de fevereiro de 2022, Ir. Alice Bartoski, SMI 

– Coordenadora do MEJ na Metropolia, ministrou das 8 

horas às 09h45min uma capacitação para as Coordena-

doras Marizete Iaciuk Grosco, Laressa Cristina Gaudeda 

Marciniuk e Julia Regina Bordun Bertoldi.  

As coordenadoras receberam orientações para formar 

grupos dos “mejistas”. Ir. Alice Batoski ressaltou a 

importância deste grupo na comunidade e também 

reforçou que as coordenadoras sejam testemunhas para os “mejistas” que seguem o exemplo de suas 

pastoras.  

Foram apresentados diversos materiais: catequese de formação cristã – perseverança 

“agenda”, no qual se encontram temas apropriados para trabalhar no início com os mejistas, livro da 

vida dos santos. Tendo feito esta caminhada inicial, poderão ser trabalhados: a história de São 

Tarcísio e Carlo Acutis, os compromissos e os pilares do MEJ, as doze vivências – “Taiemnetia” – 

santinhos que eles precisam trocar após cada encontro. Foi orientado que os mejistas façam uma 

preparação até outubro e depois ingressem no Movimento Eucarístico Jovem, fazendo o rito de 

recepção. 

 O encontro foi um momento muito rico de experiências, orientações na formação espiritual, 

que trouxe bons êxitos e excelentes resultados para as coordenadoras. Elas estavam ansiosas em 

aprender e dar continuidade na formação dos adolescentes que têm sede de Deus. Percebeu-se que 

elas demonstraram grande interesse em capacitar-se sempre e iniciar uma pastoral de caminhar 

juntos por uma “Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.  

 Especial agradecimento ao Pe. Samoel Hupolo, que se preocupa com a formação de leigos e 

que realmente está praticando o Projeto “Paróquia Viva”, “não tendo preguiça de trabalhar pelo 

Reino”. São necessários mais sacerdotes como ele, engajados nessa missão. Gratidão à Julia Regina 

Bordun Bertoldi – Presidente-Executiva da comunidade, que se preocupou com o almoço e deu 

total apoio à formação continuada, acompanhando as coordenadoras durante o encontro.  

Parabéns e gratidão ao Pe. Samoel Hupolo e Julia à Regina Bordun Bertoldi pela iniciativa! 

Laressa Cristina Gaudeda Marciniuk 
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RETIRO ANUAL DAS 

CATEQUISTAS EM 

MARCELINO 

  

 

 

 

A Equipe da Pastoral da Catequese da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista promoveu o 

quarto retiro anual para catequistas. Em 2021, não houve retiro devido à pandemia do Covid-19. Este ano, 

seguindo todas as orientações sanitárias e os cuidados pessoais, a pastoral conseguiu realizar o retiro na nova 

sede de formação para catequistas, ou seja, na Casa Nossa Senhora do Amparo, anexo à Paróquia Santíssima 

Trindade, na Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022. O pregador 

Altierez dos Santos trabalhou o tema “Mistagogia – curados para curar” e “Ministério de catequista no 

século XXI”. 

A maioria das catequistas chegou sábado cedo; elas foram recepcionadas com um delicioso café da 

manhã. Por volta das 9 horas, reuniram-se na antiga igreja para o início do retiro. A Coordenadora da 

Pastoral, Catequista Vera Lucia Vinharski, deu as boas-vindas para as todas (os) catequistas, como também 

agradeceu ao Pároco Neomir Doopiat Gasperin pelo apoio e pela acolhida e ainda apresentou a equipe da 

catequese da Metropolia. O Padre Neomir deu as boas-vindas aos catequistas, passando as orientações sobre 

o funcionamento da casa, cumprimentou o pregador e leu a sua biografia. Altierez é escritor e consultor de 

catequese da Editora Paulus de São Paulo. O Padre Michael Barbusa – Assessor eclesiástico da catequese 

conduziu a oração inicial, deu a bênção para as (os) catequistas e passou a palavra para o pregador Altierez, 

que agradeceu o convite, a colhida e saudou as catequistas. 

O tema da primeira colocação foi: Evangelizar no tempo presente, com destaque para os seguintes 

pontos: mudança de valores, cultura pós-católica, imediatismo, relações líquidas, secularismo, consumismo, 

hedonismo, sensualismo, relativismo, individualismo. Tais conceitos afetaram e influenciaram fortemente a 

evangelização e sobretudo a catequese. O sociólogo Zygmunt Bauman é um estudioso da ética pós-moderna 

e ficou muito conhecido por usar a expressão “relações líquidas”, uma característica que afeta 

profundamente a vida social, espiritual e moral contemporânea. Altierez fez uma análise minuciosa dessas 

relações na esfera da Igreja e da catequese e concluiu que “não podemos mais ter uma catequese amadora” 

(CNBB, Documentos 100, 107, 109). 

O segundo momento da manhã de sábado foi a Lectio divina, contemplando o texto Jo 4,4-29. 

Interpretando o texto, o pregador disse: “Jesus está disposto a entrar na contramão para te encontrar”. Ele 

continuou discorrendo sobre a missão nos dias de hoje e afirmou ser necessário olhar para o alto, mesmo em 

meio às tarefas infindas e estressantes do dia a dia, o que ajuda a pensar e questionar sua própria realidade e 

perceber suas próprias capacidades. O catequista não deve agir de forma automática, sem compreender a 

realidade em que atua. Pelo Batismo, somos chamados a ver a vida com outros olhos e a amar o mundo com 

outro coração. A Igreja que vive a sua “natureza missionaria” é uma Igreja “com as portas abertas. Sair em 

direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem 

sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de lodo a ansiedade para olhar nos olhos e escutar” 

(EG 46). 

Diante dos desafios atuais, a missão se pauta por algumas ações concretas: 1) abandonar o cômodo 

critério pastoral, seu imobilismo e tradicionalismo: “fez-se sempre assim” (EG 33); tradicionalismo não é o 

mesmo que amor à tradição; 2) ouvir a todos (EG 31) 

faz parte de um “processo participativo” que promove 

“uma comunhão dinâmica, aberta, missionária” e 

sinodal; 3) saída de si próprio para o irmão (EG 179); a 

“Igreja em saída” é uma Igreja despojada e com as 

portas abertas (EG 46); 4) ir ao encontro (EG 24), sendo 

atraído por Deus; o Papa Francisco é avesso ao 

“assédio espiritual”: “A Igreja não cresce por proseli-

tismo, mas por atração” (EG 14); 5) encontrar o ser 

humano no amor: “só pode ser missionário quem se 

sente bem procurando o bem do próximo, [...] porque a 
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felicidade está mais em dar do que em receber” (EG 272; 

At 20,35). 

Às 12h30, foi servido o almoço, preparado pela 

equipe da cozinha de voluntários da Arquicatedral São 

João Batista de Curitiba, coordenado pela Catequista 

Maria Aparecida Pankievicz.  

O retorno foi às 14 horas para a segunda parte do 

retiro. O Padre Michael comunicou as catequistas que os 

padres estariam disponíveis do lado externo da igreja 

antiga para atender confissões. Altierez retomou sua fala 

em dois momentos: 1º dentro da igreja, onde ele conduziu 

a meditação; 2º convidou os catequistas a saírem para fora 

ou, se alguém preferisse, ficar na igreja para fazer sua oração pessoal. O tema da oração foi libertar-se da 

“casca”, que pode ser fina, mas é dura e nos cobre. Lições: aprenda algo novo para melhorar a catequese, 

acrescentar algo mais; mantenha viva tua vida de oração pessoal e comunitária; tenha tempo para cuidar de 

si: planejar, descansar, amar, viver; ninguém se transforma por si, planeje! Tenha tempo para se formar! 

Tenha criatividade evangelizadora! 

As catequistas tiveram horário livre das 17h30 até as 19h, que foi o horário da Divina Liturgia, 

celebrada pelo Pároco Neomir e concelebrada pelo Padre Michael. Como era o 3º sábado do mês, a liturgia 

foi da responsabilidade da Pastoral da Família, que tratou do tema: A vida em família é a iniciação para a 

vida em sociedade.  

Após a Divina Liturgia, os catequistas se dirigiram para a capela da Casa Nossa Senhora do Amparo, 

onde houve a exposição do Santíssimo Sacramento, exposto pelo Padre Neomir, e adoração conduzida pela 

Irmã Maria Gaiocha, SMI. A religiosa fez uma breve revisão do dia de oração, agradecendo a Jesus 

Eucarístico pela graça de estarem reunidos, proclamou o Evangelho de Mc 8,22-26 e fez uma reflexão sobre 

a cura do cego, destacando aspectos importantes de sua mensagem, relacionados com a missão do catequista: 

assim como o cego, nós precisamos de amigos para que nos levem até a Jesus a fim de sermos curados e 

também nós precisamos levar os demais até Jesus para que sejam curados; a missão do catequista é muito 

importante, é ser amigo que conduz os catequizandos, seus familiares, a comunidade até Jesus para que ele 

cure as mais diversas enfermidades; voltar para o povoado é mudar de vida, converter-se. O Padre Neomir 

rezou a “Suplicatia” em português e os catequistas responderam em ucraniano e, no final, terminou 

abençoando com o Santíssimo. Após a adoração, os catequistas se recolheram para o merecido descanso.   

Domingo, 20, o dia teve seu início bem cedinho: às 6 horas, o sino tocou para avisar que estava na 

hora de despertar; às 06h30, os catequistas se encontraram para a oração da manhã, que foi conduzida pela 

Irmã Eleoteria Karolus, CSJ e pela Catequista Vera L. Vinharski, CSCJ. Após a oração, os catequistas 

tomaram o café da manhã, preparado como muito carinho pela equipe da catequese. 

Às 8 horas, os catequistas se reuniram na igreja antiga para as últimas conferências do retiro. A 

Coordenadora Vera deu as boas-vindas ao Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, agradeceu a 

sua presença e seu apoio, como também pediu para as coordenadoras e catequistas a pensarem sobre as sedes 

dos encontros regionais: um em Curitiba, outro em Santa Catarina e o terceiro na região de União da Vitória. 

Em seguida, convidou a catequista Maria Celina Savitzki da Comunidade de Colorado, Paróquia de Iracema, 

Santa Catarina, que fez os agradecimentos em nome das catequistas ao palestrante Altierez. 

Altierez ministrou sua última palestra, falando sobre as fragilidades da catequese, que, na verdade, 

são muitas; mas é preciso conhecê-las bem para superá-las com a devida sabedoria pedagógico-catequética, 

num esforço conjunto comunitário e eclesial. Ele finalizou com a seguinte pergunta: “Sou catequista ou 

apenas voluntário? É muito diferente, não somos chamados por acaso a esta missão. Por isso, valorize-se e 

valorize a sua missão. Tente ser feliz hoje, pois o tempo 

passa”. 

Mais uma vez, a Coordenadora Vera agradeceu ao 

palestrante Altierez, que prontamente aceitou o convite e 

não mediu esforços para vir de São Paulo e conduzir o 

retiro para as nossas catequistas da Metropolia. “Com 

certeza, foi um crescimento inimaginável para todos nós 

com seus ensinamentos e, sobretudo, com seu exemplo de 

vida”, disse Vera. Em seguida, ela convidou o Metropolita 

Dom Volodemer para falar para as catequistas, como 

também ressaltou a importância da sua presença. 
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O Metropolita agradeceu à equipe por organizar o retiro, aos Padres Neomir, Michael e Samoel pelo 

acompanhamento, à comunidade pela acolhida, ao palestrante Altierez por conduzir o retiro e também para 

as catequistas por atender o convite e que, ainda em meio da pandemia, se fizeram presentes no retiro, dando 

um claro sinal de compromisso com a Igreja e a catequese. Ele comentou para os presentes o novo destino da 

Casa Nossa Senhora do Amparo, que encerrou suas funções como asilo e passou a ser destinada para a 

formação cristã e cultural em geral, retiros e também casa para padres idosos. Disse que a igreja antiga está 

sendo destinada para um museu étnico cultural. Falando sobre o projeto pastoral deste ano, ele apresentou 

cinco pontos: 1 – vinda do Arcebispo Maior Dom Sviatoslav ao Brasil; 2 – 50º da Eparquia São João Batista, 

agora Metropolia; 3 – 100 anos da vinda do Metropolita Andrey Sheptytsky; 4 – estudos e providências 

finais para inaugurar o Tribunal Eclesiástico da Metropolia. 5 – Ministério do catequista: a Pastoral da 

Catequese é prioridade. Todos nós precisamos de catequese: bispos, sacerdotes, religiosos, famílias, pais. A 

implementação do Ministério precisa ter clareza: primeiramente, precisamos de boa formação do catequista, 

aproveitando o próprio Rito, com seu calendário litúrgico, festas, celebrações e tradições. “Precisamos de 

uma paróquia sinodal, catecumenal, mistagógica, com novo espírito. O catequista é um mistagogo que se 

introduziu no mistério, vive este mistério e vai introduzir o catequisando no mesmo mistério. O que importa 

é o teu testemunho, catequista. Primeiro, ser catequista, e depois vem o Catecismo”, enfatizou Dom 

Volodemer. 

Às 10 horas, as catequistas se dirigiram-se para a igreja nova, onde participaram da Divina Liturgia, 

celebrada pelo Metropolita e concelebrada pelo Pároco Neomir e pelo Diácono João Basniak, sendo cantada 

pelas catequistas presentes no retiro. A Catequista Laressa Cristina G. Marciniuk leu a introdução, 

ressaltando a vocação e a missão do catequista no mundo de hoje, agradecendo a Deus pelo retiro e pedindo 

as bênçãos do alto.  

 

O Evangelho de Mt 25,31-46 fala sobre o juízo final. Na homilia, o Metropolita ressaltou a 

importância da prática do amor concreto, que deve ser completado pela justiça. Jesus Cristo veio pregar e 

instaurar o Reino de Deus, o que foi a sua missão; assim, a missão da Igreja é pregar o Reino de Deus. “A 

Igreja está a serviço do Reino, com tudo aquilo que essa realidade implica. Portanto, a Igreja não está 

acima do Reino, é o Reino que está acima da Igreja. Ela precisa fazer este Reino acontecer na realidade”, 

explicou o pregador. O Reino é um reino do amor, mas também é o reino da justiça. O Amor e a justiça 

parecem irreconciliáveis; parece que não é possível combinar uma coisa com a outra. É importante crescer 

no amor e na justiça, ser de Deus, ser da fé, e é isso que vai conduzir o caminho, convergir as forças do bem.  

No final da Divina Liturgia, o Pároco Neomir agradeceu a presença do Metropolita, aos catequistas 

de várias paróquias, ao Altierez que pregou o retiro, às catequistas locais e a todos os que trabalharam em 

preparação para o retiro; em especial, agradeceu ao Padre Samoel e ao Diácono João pela ajuda. A 

Coordenadora da Pastoral da Catequese da Metropolia Vera fez um agradecimento em nome da Equipe ao 

Padre Neomir e para a comunidade, que prontamente acolheu o retiro e não mediu esforços para preparar o 

ambiente, como também as doações que incrementaram a alimentação.  

Os fiéis presentes, juntamente com as catequistas, tiraram uma foto em apoio a Ucrânia e também foi 

feita a foto oficial das catequisas participantes.  

Nosso muito obrigado, em especial aos 90 catequistas das nossas paróquias e comunidades, quase 

todas, que participaram do retiro. A Pastoral da Catequese da Metropolia agradece: a presença, as palavras de 

apoio e incentivo dado aos nossos amados catequistas pelo nosso querido Metropolita Dom Volodemer; ao 

Pároco Neomir pela acolhida e pelas celebrações; ao Padre Michael – Assessor eclesiástico pela presença e 

apoio; ao Padre Samoel pela acolhida e apoio aos nossos catequistas; ao Diácono João pelo sua participação 

e acolhida; aos paroquianos da Paróquia Santíssima Trindade pelo empenho incalculável na preparação do 



~ 11 ~ 
 

ambiente para o retiro e, durante o retiro, dando a devida assistência para que nada faltasse; à equipe da 

cozinha da Arquicatedral São João Batista, que dedicaram com tanto amor o seu tempo durante o retiro para 

preparar as deliciosas refeições; às Irmãs Servas de Maria Imaculada de Marcelino pelo apoio e 

acompanhamento; ao nosso palestrante Altierez por aceitar o convite, por todo o ensinamento e 

principalmente por conduzir os momentos de oração. 

Deus seja louvado por mais esse evento!     

Ir. Verônica Koubetch, SMI e Vera Lucia Vinharski, CSCJ 

 

 

 

 

VISITA SOLIDÁRIA DO VICE-

PREFEITO EDUARDO 

PIMENTEL À METROPOLIA 

 

 

 

 

Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas, transcorreu na sede da 

Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, um encontro que contou com a presença do 

Senhor Vice-Prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel, o senhor Gabriel Assunção – jornalista e 

assessor de comunicação do Vice-prefeito, o senhor Eliseu Sebastião Rocha – assessor do 

governador, Sua Excelência Reverendíssima Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo Metropolita 

para os Ucranianos Católicos do Brasil, e com a presença dos Reverendíssimos Padres Edson 

Ternoski – Ecônomo da Metropolia e Reitor do Seminário Maior São Josafat e Michael Barbusa – 

Vice-chanceler da Metropolia. 

Na forma de uma conversa informal, o encontro teve o propósito de apresentar, da parte da 

Prefeitura de Curitiba, a solidariedade à Igreja Católica Ucraniana na Ucrânia, na chamada 

“diáspora” (ucranianos espalhados pelo mundo) e no Brasil por conta da situação de agressão e 

invasão bélica da Rússia contra a Ucrânia e a disponibilidade do governo municipal em relação às 

necessidades da Igreja. 

No decorrer da conversa, foram abordados os seguintes assuntos: a questão da guerra na 

Ucrânia; a situação da Igreja Católica Ucraniana em meio ao conflito; os eventos programados aqui 

no Brasil, sobretudo, a possível visita do Arcebispo Maior Dom Sviatoslav Shevchuk ao Brasil por 

ocasião do Centenário da visita do Metropolita Andrey Sheptytsky e 50 anos de fundação da 

Eparquia São Batista (desde 2014 Metropolia), visita que, por causa da pandemia estava incerta e 

que, com os conflitos na Ucrânia, agravou-se a incerteza; o apoio da Prefeitura de Curitiba, 

apresentado pelo Vice-Prefeito Eduardo, falando também em nome do Prefeito Rafael Greca, para 

os possíveis eventos religiosos e civis a serem ainda programados; e outros assuntos relacionados à 

presença dos ucranianos no Brasil e no Estado do Paraná, especialmente em Curitiba. 

Por fim, após o momento de conversa e café, todos se dirigiram ao espaço da Arquicatedral 

São João Batista onde, guiados pelo Metropolita, conheceram o monumento em forma de mosaico, 

efetuado em comemoração aos 125 anos da imigração dos ucranianos ao Estado do Paraná. Depois 

visitaram o espaço sagrado da Arquicatedral para conhecer a cripta onde estão sepultados os dois 

primeiros Bispos ucranianos do Brasil: Dom José Romão Martenetz, OSBM (07.02.1903 – 

23.02.1989) e Dom Efraim Basilio Krevey, OSBM (12.121928 – 03.04.2012). Os nobres visitantes 

ficaram conhecendo o ambiente em que são realizadas as celebrações da Divina Liturgia e a rica 

iconografia da Arquicatedral, cuja obra foi dirigida pelo Pároco Joaquim Sedorowicz, que também é 

iconógrafo. 

Agradecemos a presença de todos e reforçamos o convite para que juntos rezemos pela paz 

na Ucrânia! Que Deus proteja a Ucrânia e abençoe a todos!  

Slava Ukraini – Heroiam slava! 

Pe. Michael Barbusa 
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ORAÇÃO SOLIDÁRIA À UCRÂNIA 

 

  

 

 

 

No dia 25 de fevereiro, sexta-feira, no Memorial Ucraniano de Curitiba – Parque Tingui, 

realizou-se um ato de apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, que padece sob o ataque militar da 

Rússia. A manifestação teve a cobertura direta da TV Evangelizar e repercussão nacional e até 

internacional por conta de outros agentes de comunicação. 

 

 Organizada pela RCUB – Representação Central Ucraniano Brasileira, encabeçada por 

Vitório Sorotiuk, as instituições religiosas e culturais ucranianas da capital paranaense se reuniram 

para orar pela paz na Ucrânia e protestar contra a desumana, insensata e injustificada invasão russa. 

Os participantes começaram a se reunir pelas 18 horas e o “Ato de apoio à Ucrânia – Rezemos pela 

Paz” começou por volta das 19 horas. 

 

No mais puro e autêntico sentimento de patriotismo e solidariedade – “A Ucrânia não 

morrerá jamais! Slava Ukraini! Heroyam Slava! Stop Putin! Stop war! – e de espírito de resistência, 

fortalecido e animado pela fé humana e cristã, os participantes compareceram com suas camisas 

bordadas, camisetas com dizeres ucranianos, bandeiras e velas, banners antiguerra num clima de 

comoção silenciosa e respeitosa para rezar pela paz na Ucrânia, na Europa e no mundo. Foi uma 

bela e forte corrente de boas energias e orações pela nossa amada Ucrânia. 

 

Os representantes das entidades ucranianas em Curitiba discursaram contra a invasão russa 

ao território ucraniano, clamando pelo fim dos conflitos no Leste Europeu. A celebração também 

reuniu algumas autoridades, como o prefeito Rafael Greca, que trouxe seu apoio e solidariedade aos 

ucranianos de Curitiba, do Paraná e do Brasil e, afirmando que “a guerra não é de Deus, é do mal”, 

orou ardentemente pela paz. 

 

Em várias falas, Vitório Sorotiuk afirmou enfaticamente: “A agressão russa à Nação 

ucraniana não é uma agressão somente ao povo ucraniano, ela atinge os fundamentos da Carta das 

Nações Unidas que é a busca da paz e da não agressão, da convivência pacífica dos povos e a 

solução pacífica dos conflitos. A agressão militar russa à Ucrânia atinge toda a humanidade. A 

agressão é militar, política e cultural. Forças militares atacam a Ucrânia em todo o seu território, 

politicamente busca negar a existência do próprio estado nação ucraniano e culturalmente é a 

negação de nossa língua, religiosidade, tradições e modo de ser. A agressão russa é a agressão ao 

sistema democrático da Ucrânia”. Esse foi o tom 

principal de todos os discursos. 

 

Como o povo ucraniano é muito devoto de Maria 

Santíssima, foi celebrada a Novena a Nossa Senhora 

em ucraniano, presidida pelo Arcebispo Metropolita 

Dom Volodemer Koubetch e pelo Arcebispo ortodo-

xo Dom Jeremias Ferens. Após a proclamação do 

evangelho, Dom Volodemer proferiu umas palavras 

destacando a insensatez da guerra e, sendo questiona- 
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do por duas senhoras sobre a bondade de Deus, buscou encontrar 

alguma resposta no plano da fé e na força do povo ucraniano, que é 

gente de muita fé, luta, trabalho e resistência. Concluiu que o mal 

será vencido pela união de fé e de luta dos ucranianos e dos que a 

eles se juntam. 

 

Um momento muito bonito da novena foi quando o Metropolita pediu para que os 

participantes erguessem suas velas e mãos, rezando a Ave Maria em ucraniano e português, 

implorando a Nossa Senhora para que interceda junto a seu Filho a fim de que a paz seja uma 

realidade no território ucraniano e em todo o planeta. Também, ao final da Novena, Dom Jeremias 

dirigiu uma oração por todos aqueles que perderam suas vidas defendendo sua pátria – a Ucrânia. 

Deus tenha piedade! 

Secretariado Metropolitano 

PRIMEIRA COMUNHÃO E VISITA 

EPISCOPAL NO PINHEIRINHO 

 

Domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, com 

início às 9 horas, tivemos a alegria e honra de ter a 

Divina Liturgia celebrada pelo nosso Arcebispo 

Metropolita Dom Volodemer Koubetch e concelebra-

da pelo Pároco Pe. Edison Luis Boiko para celebrar a 

Primeira Comunhão dos 12 catequizandos do ano de 

2021, pertencentes à turma da Catequista Elizangela 

Kroin, sob a coordenação da Ir. a Tatiana Makohin, 

ICSA. Também houve a honrosa presença do Presi-

dente da Representação Central Ucraniano Brasileira 

(RCUB) Dr. o Vitório Sorotiuk. 

Durante a homilia, Dom Volodemer falou sobre o contexto mundial da pandemia, da guerra 

na Ucrânia, do apoio do Papa, o jejum, as orações e manifestações em apoio ao povo ucraniano. 

Além dos catequizandos da Primeira Comunhão, as orações e petições se voltaram para pedir paz na 

Ucrânia e no mundo. O Metropolita esclareceu aos paroquianos a situação delicada dos problemas 

de saúde do Pároco e certa confusão gerada entre os paroquianos. Recebemos esclarecimentos sobre 

nosso caro Pe. Edison – ele é Vigário Geral de nossa Metropolia e que, na ausência do Arcebispo 

Metropolita, ele responde pelas decisões que venham a ser tomadas. O Metropolita disse que as 

mudanças de pároco são muito sérias e não podem ser feitas sem uma justificação canonicamente 

bem fundamentada. Por isso, são necessários o respeito, humildade, a colaboração, a obediência e 

os cuidados com a saúde. 

No final da celebração, Dr. Vitório Sorotiuk falou sobre o conflito na Ucrânia e a campanha 

humanitária que está sendo organizada. 

As palavras finais do nosso Arcebispo Metropolita foram direcionadas aos catequizandos, 

em quem ele depositou muita esperança. “Sempre haverá esperança enquanto estivermos presentes 
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em nossa santa Igreja; a vida sagrada não acaba aqui e prossegue para o futuro dentro da 

comunidade!”, enfatizou o prelado.  

Foi uma celebração extremamente abençoada. Agradecemos a todos que estiveram presentes 

ao nosso lado. 

 O almoço foi na casa do Sr. Tarcísio Krefer, irmão dos nossos padres. Tarcísio é casado com 

Sandra Hunka e o filho Vinícius fez a Primeira Comunhão hoje. Outros familiares participaram da 

confraternização. 

Catequista Elizângela Kroin 

 
GUERRA NA UCRÂNIA: CONSEQUÊNCIAS PARA A IGREJA CATÓLICA 

 

No dia 02 de março de 2022, a partir das 19 horas, a FASBAM – Faculdade São Basílio Magno – 

promoveu uma live pela plataforma StreamYard para refletir sobre o tema Guerra na Ucrânia: consequências 

para a Igreja Católica.  

O evento foi realizado conforme o seguinte roteiro: 

- Abertura: Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo Metropolita para os fiéis ucranianos no Brasil.  

- Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, MAD (Congregação das Mensageiras do Amor Divino), Presidente 

da CRB Nacional triênio 2019-2022, Consultora da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e 

das Sociedades de Vida Apostólica.  

- Dom Dionísio Lachovicz – Exarca para os fiéis 

ucranianos católicos na Itália. 

- Ir. Maria Demetrio, OSBM – Superiora da 

Delegatura da Irmãs da Ordem de São Basílio Magno no 

Brasil.  

- Ir. Deonisia Diadio, SMI – Superiora provincial da 

Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada no Brasil.  

- Ir. Edilma Vesolovski, ICSA – Superiora geral da 

Congregação das Irmãs Catequistas de Sant'Ana.  

- Ir. Lucia Hulhak, ISJ – Superiora provincial da 

Congregação das Irmãs Ucranianas de São José.  

- Considerações finais – Pe. Teodoro Hanicz, OSBM 

– Sacerdote basiliano, coordenador dos cursos de filosofia da 

FASBAM e professor de teologia. 

Ver a seguir o discurso do Arcebispo Metropolita 

Dom Volodemer Koubetch. 
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GUERRA NA UCRÂNIA: CONSEQUÊNCIAS 

PARA A IGREJA CATÓLICA 

Discurso do Arcebispo Metropolita  

durante a live da FASBAM 

Curitiba, 02 de março de 2022 

 

  

 

Слава Ісусу Христу! Boa noite a todos! 

 Agradeço ao Ir. Irineu pelo convite e pela organização desta live. 

 Cumprimento os participantes deste nosso encontro virtual: 

 Ir. Maria Inês Ribeiro, MAD.  

Dom Dionísio Lachovicz, OSBM, exarca para os fiéis ucranianos na Itália. 

Ir. Irineu Letenski, OSBM, religioso basiliano, reitor da FASBAM e presidente da 

Conferência dos Religiosos do Brasil – Regional Curitiba. 

Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, sacerdote basiliano, coordenador dos cursos de filosofia da 

FASBAM e professor de teologia. 

Ir. Maria Demetrio, OSBM, superiora da Delegatura da Irmãs da Ordem de São Basílio 

Magno no Brasil. 

Ir. Deonisia Diadio, SMI, superiora provincial da Congregação das Irmãs Servas de Maria 

Imaculada no Brasil. 

Ir. Edilma Vesolovski, ICSA, superiora geral da Congregação das Irmãs Catequistas de 

Sant'Ana. 

Ir. Ir. Lucia Hulhak, ISJ, superiora provincial da Congregação das Irmãs Ucranianas de São 

José. 

Também saúdo a todos os que estão nos acompanhando. 

 

Nossa live se propõe a debater sobre as consequências da guerra na Ucrânia para a Igreja. 

Coube-me a incumbência de colocar as ideias iniciais da nossa reflexão. Qualquer que seja a 

abordagem deste conflito é uma tarefa muito complicada devido à sua complexidade e 

imprevisibilidade. É difícil prever as consequências se não sabemos qual será o desfecho desta 

guerra. Existem divergências e contradições entre as visões dos analistas e especialistas das diversas 

áreas do conhecimento. E o tratamento da questão da Igreja não pode ser separado da realidade 

sociopolítica, econômica, cultural, geopolítica. Assim, o que posso fazer é somente provocar uma 

reflexão. 

 

A Rússia ataca a Ucrânia impiedosamente e comete crimes de guerra, destruindo os 

símbolos nacionais ucranianos, assassinando a população civil, atingindo até hospitais e escolas. É 

um território e uma nação disputada pela Rússia e por uma boa parte dos países do Ocidente, 

particularmente da Europa, liderados pelos Estados 

Unidos. É uma luta desigual, uma guerra injustificada, 

de altíssima desumanidade, insensatez e loucura.  

 

No esforço de compreender a triste realidade em 

rápidas pinceladas, poderia ser colocada a seguinte 

pergunta: essa mesma realidade dramática e trágica 

que vivenciamos com tanta dor e tristeza é conse-

quência do que, da ação de quem, de qual política, de 

quais países, de quais medidas? Será que não foram 

medidas inconsequentes da parte de alguns que 
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levaram à situação atual? Quem são os 

responsáveis pela tragédia em andamento? É 

somente o imperialismo ditatorial nazifascista 

russo e seus apoiadores? É somente o impe-

rialismo neoliberal americano e seus compar-

sas? Qual dos dois impérios é a besta do 

Apocalipse? Ambos? No escrito bíblico 

homônimo, a besta era o Império Romano. E 

a Igreja de Cristo sobreviveu ao Império 

Romano, ao Império Otomano, ao império da 

União Soviética e a tantos outros impérios. 

“Porque as portas do Hades (inferno) nunca prevalecerão contra ela”, garantiu seu fundador Jesus 

Cristo (Mt 16,18). 

 

A Europa cresceu e se formou em bases cristãs, mas agora quer negar suas origens. A 

humanidade evoluiu em tantos aspectos, como o conhecimento científico, a tecnologia, e adotou 

muitos valores cristãos. Mas o que ainda falta para a humanização mais plena? Como é possível 

que, em pleno século XXI, tenhamos um psicopata e facínora estilo Nero, Hitler e Stalin, que tem 

poder de veto na ONU e atua de forma tão desumana? Podemos ver claramente que o mal é 

concreto, real e personificado – satanás tem nome. 

 

As consequências da atual guerra para o mundo e para a Igreja 

dependem do governo que estará em Kiev: pró-ocidente ou pró-

russo. No caso da segunda possibilidade, a perseguição religiosa e 

política será uma normalidade regimental e a lista dos contrários ao 

regime ditatorial e sanguinário a serem assassinados, eliminados ou 

presos será sempre diligentemente atualizada e executada. A Igreja 

sempre buscou estar ao lado dos necessitados e sofredores: é o que 

está fazendo neste momento na Ucrânia, mesmo tendo que se 

refugiar nos subsolos e porões de seus templos, ouvindo o pipocar 

dos fuzis e o estrondo das bombas. Foi determinado para que as 

igrejas permaneçam abertas a fim de ajudar os necessitados. O 

espaço da basílica Santa Sofia de Roma está recebendo 

aproximadamente 1.000 carros por dia trazendo doações. Que 

maravilha! Ações semelhantes acontecem ao redor do mundo. 

 

Os demais participantes desta live darão suas informações e farão suas reflexões a partir de 

suas instituições que atuam aqui no Brasil e na nossa querida e sofrida Ucrânia.  

 

Sob as luzes do Espírito Santo, desejo um bom trabalho e que isso nos sirva para iluminar os 

nossos caminhos e colaborar na busca do bem comum e da paz. Cito a frase de São Paulo aos 

Gálatas com a qual o Papa Francisco 

abriu e comentou a Campanha da 

Fraternidade 2022: “Não desanimemos 

na prática do bem, pois, se não 

desfalecermos, a seu tempo colheremos. 

Por conseguinte, enquanto temos tempo, 

pratiquemos o bem para com todos” (Gl 

6, 9-10a). 

 

Obrigado pela atenção.  
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Na noite de quinta-feira, dia 03 de março de 2022, por volta das 19h20min, nas dependências da 

Sociedade Ucraniana do Brasil (SUBRAS) transcorreu o lançamento oficial do movimento Humanitas 

Brasil-Ucrânia. O propósito de tal criação é o de ajudar o povo ucraniano que sofre em decorrência dos 

ataques relacionados à invasão do exército russo. 

O evento contou com a presença de diversas autoridades eclesiásticas e civis, tendo a mesa composta 

pelos seguintes senhores e senhoras: Vitório Sorotiuk – Presidente da Representação Central Ucraniano-

Brasileira; Victor Hugo Bueno – Presidente do Movimento Humanitas Brasil-Ucrânia; Rosane Kolotelo – 

Coordenadora do Movimento Humanitas Brasil-Ucrânia; Mariano Tchaicoski – Cônsul Honorário da 

Ucrânia em Paranaguá, PR; Guilherme Piratello – Representante do Governo do Paraná; Felipe Oresten – 

Presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil, representando as entidades civis envolvidas na campanha; 

Vitor Cordeiro dos Santos - Diretor artístico, representando o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava; Dom 

Volodemer Koubetch – Arcebispo Metropolita dos Ucranianos no Brasil, representando as entidades 

religiosas envolvidas; Catequista Nadir Vogivoda, ISCJ – Secretaria de Cultura do Município de 

Prudentópolis, representando o prefeito da cidade e todos os municípios envolvidos na campanha; Darina 

Konstantinova – Professora, coreógrafa e dançarina ucraniana, representando os cidadãos ucranianos; Sérgio 

Maciura – Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Ucrânia. 

Além dos mencionados e membros componentes da mesa, o evento ainda contou com a presença das 

seguintes autoridades: Rubens Bueno – Deputado federal; Amália Tortato – Vereadora do Município de 

Curitiba; Dom Meron Mazur – Eparca da Eparquia Imaculada Conceição de Prudentópolis, PR; Gerald 

Koppe Junior – Secretário Geral Adjunto de Relações Maçônicas Exteriores, representando o Grão-Mestre 

Geral do Grande Oriente do Brasil em nível nacional; Paulo Munhoz da Rocha – Superintendente da 

FUNCAJ; Fabiano Vila Huel – Presidente da FAS do município de Curitiba. Além dessas, ainda foram 

recordadas outras autoridades presentes fisicamente e através da videochamada. 

Após as formalidades iniciais, todos foram convidados a entoarem o Hino Nacional Ucraniano. Ao 

término da execução do hino, o senhor Vitório Sorotiuk, foi convidado a fazer uso da palavra. Ao discursar, 

ele saudou a todos os presentes e apresentou a dificuldade de falar sobre a situação conflituosa na Ucrânia 

por ser um descendente de ucranianos. Citando o refrão do hino ucraniano: “Corpo e alma entregaremos 

pela liberdade, pois somos da linhagem dos cossacos”, afirmou que a Ucrânia não irá se render e que irá 

lutar até onde for possível. O Sr. Vitório ainda comentou que o povo ucraniano é nação europeia e que seu 

ingresso na União Europeia é seu direito. 

Vitório ressaltou que a guerra 

não é contra o povo russo, cuja maioria 

não está aceitando essa invasão injusta; 

prova disso são as diversas manifesta-

ções contra a guerra na Rússia. Ao falar 

sobre os descendentes, mencionou ainda 

diversas pessoas conhecidas nacional e 

internacionalmente que possuem origem 

ucraniana. Ele enfatizou ainda que o 

povo ucraniano enfrentou no decorrer do 

século XX diversos conflitos; é um povo 
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que cresceu no decorrer dos conflitos buscando a liberdade e a independência do país. Trata-se de um povo 

que luta pela liberdade cultural, linguística, etc., um povo que está presente em todo mundo. Abordou a 

criação do Movimento Humanitas Brasil-Ucrânia como um marco importantíssimo na busca do auxílio 

daqueles que necessitam de ajuda, seja para os que estão combatendo, seja para os que lá estão em 

esconderijos subterrâneos ou para aqueles que querem sair do país e buscar refúgio no Brasil. Por fim, falou 

sobre a disponibilização da estrutura da SUBRAS para o Movimento Humanitas e de seu orgulho de ser 

brasileiro e descendente de ucraniano.  

  Em seguida, fez uso da palavra o Arcebispo Dom Volodemer Koubetch o qual saudou a todos e 

relatou que estamos em momentos de medo, incerteza e indignação com o que acontece na Ucrânia, 

vivenciando uma realidade de desumanidade, loucura, insensatez e irracionalidade, termos que expressam o 

sentimento da humanidade. Sem citar os nomes dos responsáveis por isso, afirmou que são momentos de 

sentimentos diversos. No decorrer do seu discurso, apresentou que é preciso buscar as racionalidades da 

verdade, da história, das ciências humanas, das ciências exatas, a racionalidade ético-moral, a racionalidade 

da beleza que anima a vida, também a racionalidade da fé, uma vez que somos um povo religioso, 

precisamos encontrar uma razão para viver de forma prática essa fé. Graças a essa iniciativa da Humanitas, 

isso será possível. Abordando o significado do termo humanitas, demonstrou que o mesmo é um termo 

oriundo do latim e tem o significado de humanidade e que congrega os conceitos citados quando falou sobre 

a busca da racionalidade. Finalizando sua fala, o Metropolita parabenizou e demonstrou apoio à iniciativa de 

levar auxílio ao povo ucraniano. Posteriormente, solicitou que todos, em sinal de unidade, dessem as mãos, 

rezassem o Pai Nosso e imediatamente proferiu a bênção sobre todos. Com o discurso de Dom Volodemer, 

os que formavam a mesa foram convocados a fazer a foto oficial, para que esse momento ficasse registrado 

para a história.  

Sem demora, a palavra foi dada ao senhor Mariano Tchaicouski – Cônsul Honorário da Ucrânia em 

Paranaguá, PR, o qual saudou a todos e iniciou lamentando que a Ucrânia independente está cercada pelo 

exército russo. Falou sobre o armamento nuclear ucraniano dado a diversos países em prol da liberdade e 

independência. Afirmou que a ajuda humanitária idealizada pelo Movimento Humanitas é imprescindível e 

urgente. Em conclusão, parabenizou aos idealizadores/fundadores do movimento humanitário no Brasil. 

Em seguida, discursou a senhora Rosane Kolotelo – Coordenadora do Grupo Humanitas Brasil-

Ucrânia. Em sua fala, fazendo alusão ao discurso de Sua Excelência Reverendíssima Dom Volodemer, falou 

sobre o movimento, enfatizando que o mesmo tem finalidade humanista, que se trata de um movimento 

pacífico que em tudo busca oferecer ajuda humanitária àqueles que precisam, no caso, o povo ucraniano. Em 

sua exposição, falou ainda sobre a inspiração e a coragem do povo em enfrentar tal conflito. Por último, 

falou sobre o acolhimento aos refugiados, a necessidade de acompanhamento, de apoio e de pessoas 

dispostas a ajudar. 

Prosseguindo, através da videochamada, discursou brevemente o Cônsul Honorário da Ucrânia em 

São Paulo, o senhor Jorge Rybka, que iniciou falando sobre uma nova visão diante do que está 

acontecendo na Ucrânia. Afirmou que se trata de uma situação que machuca a humanidade como um todo. 

Em suma, agradeceu a todos que estão disponíveis em efetuar a proteção da vida humana, as parcerias 

fundadas com os governos e a participação de todos. 

Logo após, foi a vez do senhor Vitor Hugo Burko, membro da coordenação do grupo Humanitas 

Brasil-Ucrânia, fazer uso da palavra. Em seu ardente discurso, falou sobre suas memórias de infância 

relacionadas à cultura ucraniana. Discorreu ainda sobre o amor do povo para com a terra Ucrânia. Enfatizou 

que a Ucrânia independente e soberana passou por diversos sofrimentos e que é uma surpresa um conflito 

dessa magnitude em pleno 2022. Disse que os poderosos acabam com as vidas por buscar mais poder e disso 
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não têm medo, mas se amedrontam diante da democracia. Sem citar particularidades, abordou que os 

invasores pensaram que com suas armas acabariam com a Ucrânia, mas se enganaram, pois a Ucrânia, em 

meio a conflitos, ressurge com mais força, algo que não imaginavam. O renascimento da Ucrânia é 

fortalecido por um movimento humanitário que demonstra o amor do seu povo. Disse estar honrado em fazer 

parte desse grupo e concluiu afirmando que o mal será vencido pelo bem, solicitando ajuda de todas as 

pessoas para que haja um mundo melhor. 

  Encaminhando-se para o término do evento, a senhora Darina Konstantinova, ucraniana que se 

refugiou no Brasil, discursou em ucraniano fazendo uma saudação aos presentes e disse estar honrada em 

falar sobre os acontecimentos. Disse ainda que em todas suas apresentações representou a Ucrânia pelo 

mundo. Ela já esteve a trabalho no Brasil muitas vezes. Ao falar sobre os acontecimentos, disse que nos 

últimos meses havia notícias sobre a Ucrânia e o exército russo; mas, o preocupante era que ninguém 

acreditava que isso iria acontecer. Ela falou que resolveu vir ao Brasil por medo do que poderia acontecer e 

que veio cerca de nove dias antes do ataque que a surpreendeu quando realmente aconteceu. Finalizando o 

discurso, explanou que a Rússia apresenta notícias falsas sobre os ataques, alegando que atacam alvos 

militares. Todavia, disse que o povo está fazendo o possível para proteger o país e que constantemente 

recebe informações da Ucrânia; e, para terminar, propôs a colaboração de todos para superar este momento 

difícil. 

Encerrando o evento, o senhor Vitório Sorotiuk solicitou que todos os presentes e os que 

acompanhavam pela videochamada se apresentassem brevemente. Para terminar, foram efetuados os 

agradecimentos e orientações. 

Que Deus abençoe aos organizadores do evento, aos presentes, aos que o acompanharam e a todo o 

Povo de Deus! Glória a Ucrânia! Glória aos seus heróis! 

Pe. Michael Barbusa 

 

GOVERNO DO PARANÁ SOLIDÁRIO 

COM A UCRÂNIA 

 

A convite do Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná – Deputado Ademar Luiz Traiano, do 

1º Secretário – Deputado Luiz Claudio Romanelli e do 2º 

Secretário – Deputado Gilson de Souza, transcorreu na 

segunda-feira, dia 07 de março de 2022, às 14h30min, 

nas dependências da Assembleia Legislativa do Paraná, 

uma sessão especial de solidariedade e apoio incondicio-

nal à Ucrânia e ao Povo Ucraniano. 

 O objetivo deste evento foi o de mostrar o respeito e apoio da Assembleia à Ucrânia. 

Simultaneamente, foi hasteada a bandeira da Ucrânia em frente à sede do Poder Legislativo, juntamente com 

as bandeiras do Brasil e do Paraná. É importante destacarmos que, desde o dia 1º de março a Assembleia 

Legislativa do Paraná está iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia, com o propósito de o Poder 

Legislativo homenagear a resistência do povo ucraniano, que sofre com os ataques militares realizados pela 

Rússia, iniciados na última semana de fevereiro. 

 Para esta Sessão Especial foram convidadas as seguintes autoridades: Vitório Sorotiuk – Presidente 

da Representação Central Ucraniana Brasileira; Mariano Czaikowski – Cônsul Honorário da Ucrânia em 

Curitiba; Vitor Hugo Burko – Presidente do Movimento Humanitas Brasil-Ucrânia, que realiza uma 

campanha humanitária para as vítimas do conflito; Sergio Maciura – Presidente da Câmara de Indústria, 

Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia; Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo Metropolita da Metropolia 

Católica Ucraniana da São João Batista; Dom Jeremias Ferens – Arcebispa da Igreja Ortodoxa Ucraniana na 

América Latina; Carlos Henze Junior – Presidente do Clube Poltava; Claudio Rocha – Presidente da 

Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana – TPUK; Solange Melnik Oresten – Diretoria do Grupo 

Folclórico Barvinok e o ex-deputado Felipe Lucas. 

Dando início à sessão, o Deputado Ademar Luiz Traiano – Presidente da Assembleia Legislativa 

efetuou a abertura oficial. Em seu discurso, ele saudou as autoridades presentes e discorreu enfaticamente 

que o Parlamento do Estado do Paraná foi o pioneiro a efetuar uma sessão que demonstra o apoio a Ucrânia e 

ao seu povo. Disse que o evento é, antes de mais nada, uma homenagem ao povo que vive no mencionado 

Estado e ao povo que sofre com o conflito na Ucrânia. Simultaneamente, realizou a apresentação dos dados 

geográficos e características do solo ucraniano riquíssimo em produção agrícola, metais e minerais, dados 

que podem ser um dos motivos pelos quais Putin tenha decidido entrar em conflito com a nação ucraniana. 
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Ou seja, motivos que levam o Presidente russo a 

querer reintegrar a Ucrânia ao seu território, 

voltando a reconstituir o território conhecido como 

“Kzarista ou Tzarista”. Após seu discurso, convi-

dou a todos para ficarem em pé para ouvirem o 

Hino da Ucrânia e do Brasil, ambos orquestrados 

pela Orquestra da Polícia Militar. 

Em seguida, foi a vez do Deputado Luiz Claudio 

Romanelli – Primeiro Secretário a discursar, efetu-

ando a saudação das autoridades presentes; após, 

realizou a leitura do manifesto dos deputados em 

favor da Ucrânia, demonstrando solidariedade. No 

decorrer do seu discurso, afirmou que a invasão do exército russo ataca o princípio de harmonia da 

humanidade e que, antes dos conflitos, o diálogo deve ser a solução dos mesmos. Ao discorrer sobre o 

Estado do Paraná destacou que o mesmo é terra de toda gente, fazendo referência às pessoas de diversas 

nações que imigraram para cá e que quem imigrou para as terras paranaenses veio em busca da prosperidade; 

e com o povo ucraniano não foi diferente. Um povo que aqui chegou e contribuiu com o crescimento e 

diversidade do Estado do Paraná. Por isso, afirma o Primeiro Secretário, que a invasão é um processo que 

causa vergonha. Finalizando sua fala, demonstrou apoio total a Ucrânia e aos ucranianos que vivem aqui em 

terras paranaenses. 

Em uma fala fora do protocolo, o Deputado Paulo Roberto da Costa, mais conhecido como Galo, 

manifestou solidariedade às mulheres ucranianas e disse repudiar o que falou o companheiro de partido, o 

Deputado Arthur do Val, sobre as mulheres ucranianas. 

Após o discurso do Deputado Galo, a palavra foi dirigida ao senhor Vitório Sorotiuk – Presidente da 

Representação Central Ucraniana Brasileira, o qual falou sobre a necessidade de ter força para estar no 

momento discursando e se solidarizando com o povo ucraniano e seus descendentes. Logo após, agradeceu 

aos deputados que assinaram o manifesto em favor da Ucrânia; especialmente, agradeceu aos deputados 

Ademar Luiz Traiano e Luiz Claudio Romanelli pela iniciativa de homenagear e prestar solidariedade ao 

povo ucraniano. Continuando, efetuou um discurso de repúdio ao Presidente russo, Vladimir Putin, sobre 

invasão ao território ucraniano. Além disso, falou sobre a história do povo da Ucrânia e da Rússia, 

discorrendo sobre semelhanças e diferenças. Falou que o surgimento da Ucrânia independente aconteceu já 

nas primeiras décadas do século XX. Finalizando sua fala, descreveu brevemente a criação do Movimento 

Humanitas, inaugurado na semana que passou. Enfim, manifestou seu orgulho em ser descendente de 

ucraniano afirmando que, diante da situação de conflito e de resistência da Ucrânia diante do segundo maior 

exército do mundo, sente-se cada vez mais ucraniano e que, vendo a ajuda e manifestações do povo 

brasileiro, sente-se cada vez mais brasileiro. 

O próximo a fazer uso da palavra foi o senhor Vitor Hugo Burko – Presidente do Movimento 

Humanitas Brasil-Ucrânia, o qual falou sobre a finalidade do movimento e disse que a principal 

característica é a de auxiliar o povo e primar pela paz universal. Em seguida, agradeceu a Assembleia 

Legislativa e a todos os presentes. Posteriormente, fez a leitura do documento de criação do Humanitas. 

Disse ainda que se trata de um grupo de voluntários que é pequeno e já tem dificuldades em gerenciar as 

arrecadações. Além disso, comentou sobre as dificuldades de envio de insumos médicos e alimentícios; por 

isso, pediu para que as pessoas fizessem doações financeiras. Finalizando seu discurso, apresentou a 

necessidade de estarmos preparados para o acolhimento e acompanhamento dos refugiados que 

possivelmente virão para o Brasil. Enfim, agradeceu a todos e finalizou sua fala. 

Em seguida, fez uso da palavra o Prefeito de Prudentópolis o senhor Osnei Standler, que fez uma 

saudação a todos e disse que o ataque foi uma surpresa, 

classificando-o como um novo genocídio. Disse que o 

povo é vítima do ataque, que afeta o direito de existir é 

que é inacreditável a ocorrência de ataques a civis. Expla-

nou que a iniciativa do ataque partiu somente dos 

governantes e que o povo russo se apresenta contrário a tal 

atitude. Louvou ainda a atitude de amor ao país por parte 

dos ucranianos que estão dispostos a dar sua vida em favor 

da liberdade e que este amor não fará o povo deixar de se 

sentir ucraniano, mesmo que a terra seja destruída. Ao 

discorrer sobre a cidade de Prudentópolis, disse que a 
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cultura ucraniana está enraizada na cidade. Terminando 

sua fala, agradeceu aos membros da mesa e a todos que 

estavam ali prestando homenagem.  

Em sua fala, o senhor Mariano Czaikowski – 

Cônsul Honorário da Ucrânia saudou a todos. Disse que se 

trata de momento grave o que estamos vivendo: o territó-

rio ucraniano independente e livre está cercado pelo 

segundo maior exército do mundo. Falou ainda que esta 

atitude do presidente da Rússia desrespeita todos os trata-

dos internacionais. Apesar de tudo, a força do povo 

ucraniano é algo a ser louvável. Por fim, efetuou a leitura 

da tradução do hino da Ucrânia para exemplificar o quanto 

o povo não desiste facilmente. Agradeceu novamente a solidariedade e fez votos de que dias melhores virão.  

Depois do discurso do senhor Mariano, foi realizada uma homenagem a todos que compõe a mesa 

através da entrega de pêssankas feitas pelo artesão Jorge Seratiuk. 

Após essa singela homenagem, o Vice-governador do Estado do Paraná, senhor Darci Piana, 

recordou o aniversário do senhor Mariano e saudou a todos os presentes. Parabenizou a casa pela 

homenagem a este povo trabalhador. Enfatizou a luta pela qual o povo teve que passar para chegar até onde 

chegou e a contribuição deles para o crescimento do Estado. Disse ainda se sentir orgulhoso por ter amigos e 

ucranianos justamente pela resistência do povo que para cá vieram e os que ficaram lá. Além do mais, falou 

que o legado do povo ucraniano no Brasil é importantíssimo para a história, sobretudo, sua religiosidade, 

cultura, costumes e tradições, que foram indispensáveis para manter aquilo que é próprio do povo ucraniano. 

Terminando sua explanação, afirmou que se trata de uma homenagem justa a um povo batalhador e que o 

governo do Estado do Paraná está à disposição dos refugiados, enfim, saudou a Ucrânia e a todos.  

Finalizando a Sessão Especial, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – 

Deputado Ademar Luiz Traiano agradeceu aos presentes e declarou encerrada a sessão, convidando a todos 

para o hasteamento da bandeira da Ucrânia e do Estado do Paraná. 

Pe. Michael Barbusa 

 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO PARANÁ EM APOIO À CAUSA UCRANIANA  

  

No dia 09 de março de 2022, quarta-feira, nas dependências da residência episcopal metropolitana, 

transcorreu uma reunião com o Secretário do Planejamento do Estado do Paraná Valdemar Bernardo Jorge e 

seus assessores Gabriel Tiago Schuhli e Rodrigo Muller do Vale. Da parte da Metropolia fizeram-se 

presentes: Sua Excelência Reverendíssima Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo Metropolita, os 

Reverendíssimos Padres Edson Ternoski e Michael Barbusa. A reunião contou ainda com a presença do 

senhor Vitório Sorotiuk – Presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira. O tema da audiência 

foi o apoio e solidariedade do Governo do Paraná à Ucrânia frente à agressão russa e projetos futuros para a 

reconstrução da Ucrânia quando volte a reinar a paz. Ao mesmo tempo, foram apresentadas as necessidades 

de inclusão de interesses econômicos, sociais e culturais da comunidade ucraniana brasileira nos projetos do 

Estado do Paraná. 

Em sua fala, o Secretário Valdemar apresentou sua preocupação com relação às famílias que são a 

base da sociedade. Mostrou-se preocupado com a situação da Ucrânia e demonstrou solidariedade e vontade 

de prestar ajuda com relação aos refugiados ou naquilo que estiver no seu alcance, trabalhando em conjunto 

com as organizações religiosas e frentes humanitárias já acionadas. Em vista disso, ele disse que veio 

justamente para ouvir quais são as necessidades e no que poderá ajudar, uma vez que há o desejo de auxiliar 

por parte do governo paranaense, porém, não sabe 

como e onde pode ajudar. Confirmou solidariedade 

e disponibilidade de sua parte e por parte do 

governo. 

Dom Volodemer parabenizou a atitude do 

secretário e a importância de se trabalhar em com-

junto, o que já vem acontecendo muito bem através 

de duas grandes frentes humanitárias: a Cáritas, 

com uma estrutura bem organizada e mais 

experiente, própria da Igreja Católica; e do Movi-

mento Humanitas, lançado no último da 03 de 
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março de 2022, com o propósito de 

arrecadar fundos para ajudar a 

Ucrânia. Sendo assim, o Metropolita 

falou sobre a importância de arreca-

dar preferencialmente fundos finan-

ceiros, uma vez que é muito compli-

cado de se enviar roupas, alimentos e 

remédios para a Ucrânia, pois 

implicaria em muitas dificuldades 

estratégicas e despesas extras. 

Fazendo uso da palavra, o senhor 

Vitório Sorotiuk falou ao Secretário 

de Planejamento sobre a arrecadação financeira já efetuada pela Humanitas para ser enviada ao povo 

ucraniano. Ele discorreu sobre a ajuda dos governos dos Estados do Paraná e São Paulo, bem como das 

diversas contribuições que receberam das inúmeras entidades não governamentais. Em seu nome, solicitou 

auxílio para a impressão de dois livros referentes à história da Ucrânia, que é de suma importância, 

sobretudo, para que as pessoas tenham o real conhecimento do que vem acontecendo. Falou ainda sobre o 

curso de língua ucraniana como algo a ser implantado nas cidades em que há grande concentração de 

ucranianos, como em Irati e Prudentópolis, através da UNICENTRO. Em Prudentópolis, o ucraniano tornou-

se a segunda língua oficial. Pediu para que isso fosse implantado para os descendentes de outras 

nacionalidades. Vitório também discorreu sobre os grupos folclóricos ucranianos e demais nacionalidades 

como transmissores da cultura, que necessitam de auxílio e algum reconhecimento do Estado. 

Tendo ouvido tudo o que foi dito, o secretário falou sobre a necessidade de apoiar essas iniciativas. 

Por isso, apresentou a necessidade de unir forças para tenham maior visibilidade e assim as pessoas ajudem a 

causa. Enfatizou que o momento é propício para valorizar a cultura a fim de ajudar as pessoas. Terminou 

afirmando que sua função e um dos propósitos de estar se reunindo é o de abrir as portas para aquilo que a 

secretaria puder ajudar. 

Em vista de tudo o que foi apresentado, o Arcebispo Metropolita falou da importância do 

acolhimento e acompanhamento dos possíveis refugiados que vierem para o Brasil em busca de paz e 

prosperidade. Apresentou a possibilidade da disponibilidade de meios pelos quais sejam possíveis realizar o 

envio de remédios e alimentos para os necessitados, pois é nestes momentos de conflito bélico que estes 

recursos se tornam escassos. 

  Indagado por um dos assessores, o senhor Rodrigo Muller do Vale, sobre a guerra e o período de sua 

duração, Dom Volodemer disse que não é possível determinar o período de duração, pois assim como pode 

durar dias e meses, pode ser que venha ter a duração de anos. Enfim, afirmou que, com base naquilo que vem 

acompanhando nos noticiários e nos contatos com Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk – Arcebispo Maior da 

Igreja Greco-Católica Ucraniana, o término do conflito é imprevisível. 

Discorrendo sobre a Rússia, o senhor Vitório afirmou que a mesma invade, pega um pedaço e 

retorna. Isto é visível naquilo que efetuou na Criméia em 2014 e nesta invasão. Falou brevemente sobre a 

história. Explanou sobre a resistência do povo ucraniano, algo que surpreendeu o governo russo. Enfatizou 

que o final do conflito é inimaginável.  

 

Terminando o momento de reunião, o secretário agradeceu pela acolhida e a presença de todos. Por 

sua vez, Dom Volodemer fez os agradecimentos pela iniciativa da Secretaria de Planejamento do Estado do 

Paraná de se mostrar disposta a ajudar no que for possível. Após, convidou a todos para um café, quando o 

Secretário Valdemar Jorge e Vitório Sorotiuk relembraram os bons momentos em que juntos tiveram quando 

cursaram as mesmas aulas no Mestrado em Direito na Pontifícia Universidade Católica. Ao término do café, 

juntamente com o Arcebispo Metropolita 

Dom Volodemer Koubetch, os presentes 

foram visitar a o espaço sagrado da Arqui-

catedral São João Batista. Tanto o Secretá-

rio como a sua equipe de assessores e 

demais presentes ficaram extasiados com a 

beleza e a teologia dos ícones. 

 

Pe. Michael Barbusa 
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ASSEMBLEIA GERAL DA 

REPRESENTAÇÃO CENTRAL 

UCRANIANO BRASILEIRA 

 

Dia 12 de março de 2022, iniciando às 9 e 

encerrando às 12 horas, conforme publicação 

em edital nos termos estatutários, realizou-se 

no formato online Zoom a Assembleia Geral 

da Representação Central Ucraniana Brasi-

leira.  

Todos os 29 delegados indicados pelas 

entidades associados estiveram presentes. 

Foram 11 os convidados, entre eles, o Sr. Anatoliy Tkach – Encarregado de Negócios e 

Responsável pela Representação Diplomática da Ucrânia no Brasil, o Sr. Sérgio Maciura – 

Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil Ucrânia, o Sr. Victor Hugo Burko e 

Rosane Kolotelo do Comitê Humanitas Brasil Ucrânia, Francisco Antônio de Lima – Coordenador 

do XXVIII Festival Nacional de Danças Ucranianas em Pitanga. Além do Arcebispo Metropolita, 

os Padres Elias Marinhuk, OSBM e Edson Ternoski representaram a Metropolia. 

Conforme disposto nos artigos 37 e 38 dos Estatutos, a Assembleia aconteceu com a 

seguinte ordem do dia: a) o relatório das atividades; b) apreciação das contas e balanço anual: c) 

diretrizes e plano de atividades para 2022; d) plano de finanças e contribuição dos sócios; e) eleição 

da Diretoria e Conselho Fiscal; f) outros assuntos. 

O tema central da reunião foi a guerra de agressão da Rússia a Ucrânia, seja no relatório de 

atividades, seja nas manifestações.  

O Sr. Anatoliy Tkach agradeceu o apoio da Representação Central Ucraniano Brasileira, 

destacou o trabalho comum e elencou as várias necessidades de apoio que a Ucrânia necessita.  

A Assembleia Geral parabenizou a atual equipe da Embaixada pelo excelente trabalho 

desenvolvido.  Analisou as atividades desenvolvidas, aprovou as contas e reelegeu a Diretoria por 

unanimidade.  

O evento teve o início e o final sob a bênção do Arcebispo Metropolita Dom Volodemer 

Koubetch. 

 Vitorio Sorotiuk 
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CONSELHO NACIONAL DO LAICATO 

EM ASSEMBLEIA 

 

 

 

 

 

 

 

A XXXV Assembleia Geral Ordinária do Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB Regional 

Sul 2 PR foi realizada entre os dias 11 e 13 de março de 2022, na cidade de Guarapuava, PR. O evento teve 

início às 19h30 do dia 11/3 com a abertura da Assembleia pelo Sr. José Lima, presidente interino do CNLB 

RS2, apresentando e saudando as dioceses presentes, num total de dez: Cascavel, Cornélio Procópio, 

Curitiba, Guarapuava, Maringá, Palmas e Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Paranavaí, Toledo, Umuarama 

com quatro entidades filiadas: Congregação Mariana, Pastoral da Criança, RCC e Pastoral da Saúde e a 

Metropolia Católica Ucraniana São João Batista. Os presentes também foram saudados por Dom Amilton 

Manoel da Silva, Bispo da Diocese de Guarapuava.  Em seguida, foi lida a proposta de pauta da Assembleia 

e aprovada por unanimidade, cujo tema foi “A Igreja povo de Deus e a sinodalidade” e o lema “Laicato: 

reencantando a política”, sob os enfoques: VER, JULGAR e AGIR, visando mais precisamente os desafios 

da atuação dos cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. 

A primeira explanação da Assembleia foi realizada pelo Pe. Geraldino de Proença, de Apucarana, 

que fez breve análise de conjuntura da realidade nacional e as diversas crises atuais: ambientais, guerras, 

políticas, aquecimento global, energias, petróleo, mineração, catástrofes naturais, queimadas, secas, religião 

e comunicação, boa política (Fratelli Tutti), cuidado com a Casa Comum (Laudato Si), dignidade da pessoa 

humana, migrantes, economia, pedágios, questões indígenas e privatizações. Após algumas contribuições dos 

participantes, o encontro da noite foi finalizado com a celebração presidida por Dom Amilton, Bispo de 

Guarapuava.  

No dia 12, as Dioceses de Cornélio Procópio e Jacarezinho conduziram a oração da manhã. Após a 

celebração, os trabalhos iniciaram com a saudação da Presidente do Conselho Nacional do Laicato, a Sra. 

Sônia Gomes de Oliveira, que fez menção ao chamado de Deus a nós e ressaltou a importância da escolha do 

novo presidente do Regional Sul 2 e sua participação junto à direção nacional. Em seguida, a Sra. Célia 

Soares de Sousa, integrante da Comissão de Formação, fez uma explanação sob o enforque “VER”, 

destacando que no Concílio Vaticano II houve a recuperação da participação do povo de Deus, que se coloca 

a caminho no anúncio da pessoa de Jesus e de seu projeto. Caminhar juntos é a essência da sinodalidade. 

Mencionou os pontos fracos (dificuldades), os pontos fortes (positivos), os desafios (ameaças) e as 

oportunidades (fatores favoráveis) no caminho sinodal (comunhão, missão e participação). Na segunda 

explanação da manhã, o Pe. Agenor Brighenti, enfocando o “JULGAR”, trouxe à luz pontos como o 

clericalismo que ainda é forte na igreja, os retrocessos, os direitos perdidos no campo da democracia (sic), o 

aceno de próximos governos no mundo de cunho popular, o perigo dos tradicionalismos, dos fundamen-

talismos, dos valores descontextualizados, 

as apostas no passado como refúgio, as 

saídas imediatistas, o “presenteísmo”, o 

“momentaneismo”, as utopias enquanto 

referenciais, emocionalismo, neopentecos-

talismo. Também ressaltou a importância 

da sinodalidade, de caminharmos com 

toda a comunidade. Enfatizou os quatro 

sonhos proféticos oriundos das reflexões 

do sínodo da Amazônia e a importância da 

conversão pastoral: sonho social, sonho 

cultural, sonho ecológico e sonho eclesial. 
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No sonho social, lembramos de uma sociedade que lute 

pelos mais pobres, em prol dos excluídos. Sobre o sonho 

cultural, as problemáticas da homogeneização cultural e o 

enfraquecimento da imensa riqueza cultural. O sonho 

ecológico, que nem sempre esteve muito presente no 

Cristianismo. A tendência é ver a natureza como recurso, e 

não em cuidar, em zelar. O Papa Francisco ressalta que ao 

lado da ecologia da natureza está a ecologia humana, tudo 

está interligado. No sonho eclesial, a importância da cultura 

do encontro, com protagonismo dos leigos na Igreja, com 

ministérios a eles confiados e não esquecendo das 

mulheres, hoje excluídas também na Igreja. Não cair na 

tentação dos tradicionalistas. A igreja de Jesus é uma igreja 

em caminho, uma igreja em sintonia com a sociedade. O clericalismo prejudica uma comunhão em 

comunidade. Muitos padres, ao invés de aumentar as comunidades, aumentam as igrejas e promovem 

eventos de massa. 

Logo após, foram realizados trabalhos em grupos, com o objetivo de acolher em plenária as 

considerações sobre todas as explanações realizadas no decorrer da Assembleia. Os principais destaques 

resultantes das reuniões foram: percepção de posicionamento político partidário de esquerda nas falas dos 

palestrantes, falta de formação do laicato, o clericalismo ainda é predominante em diversas comunidades, 

falta de representação das Pastorais e Movimentos dentro do CNLB, falta aos leigos o conhecimento da 

beleza da Igreja para que possam despertar uma verdadeira paixão, trabalhar a sinodalidade, apoiar a 

juventude e se mostrar como uma Igreja criativa, com rosto jovem, necessidade de formação permanente do 

clero (pós seminário) para que possa acompanhar a dinâmica da juventude, valorizar o Conselho de Leigos 

nas Paróquias, prover mais espaço para as mulheres, atenção especial aos vulneráveis, conhecer e divulgar a 

Doutrina Social da Igreja. 

Em seguida, participou, por meio de videochamada, o presidente do CNLB RS2 João Paulo Angeli, 

que manifestou seu desejo de participar presencialmente, porém não foi possível, por conta de questões 

profissionais. Ressaltou que o Conselho de Leigos deve extrapolar as paredes da Igreja, atuando na 

sociedade, nas pequenas comunidades, valorizando a missionariedade. Tal como a videira, não se faz apenas 

com o tronco, mas se espalha em ramos, respeitando a diversidade, os dons, os carismas, as formas de pensar 

e as ideologias.  

O dia de sábado foi encerrado com a prestação de contas da gestão anterior e eleição da nova chapa 

do CNLB Regional Sul 2. Foi eleita a chapa única, que ficou assim constituída: Presidente: Walter de Souza 

Fernandes – província de Maringá; Primeiro Vice-presidente: Roberto Mistrorigo Barbosa – Província de 

Curitiba; Segundo Vice-presidente: Paulo Antonio Conte – Província de Maringá; Terceiro Vice-presidente: 

Alex Sander da Silva – Província de Cascavel; Quarto Vice-presidente: Jefone Nogari – Província de 

Londrina; Tesoureira: Silvania Izabel Machado Spisila – Diocese de Ponta Grossa; Tesoureiro Adjunto: 

Guilherme Berkenbrock Camargo – Diocese de Curitiba; Secretária: Maria Dirce dos Santos Laureano – 

Diocese de Umuarama; Secretária  Adjunta: Solange Marques Domingos – Diocese de Maringá; Primeira  

Conselheira Fiscal: Juliana Aparecida Levandoski de Souza – Diocese de União da Vitória; Segundo 

Conselheiro Fiscal: Paulo Sergio Macuchen Nogas – Metropolia Ucraniana; Terceiro Conselheiro Fiscal: 

Claudimar Barbosa da Silva – Diocese de Ponta Grossa; Primeiro Suplente de Conselheiro Fiscal: Amarildo 

Mosconi – Diocese de Toledo; Segundo Suplente de Conselheiro Fiscal: Rodrigo Galvan – Diocese de 

Palmas e Francisco Beltrão; Terceiro Suplente de Conselheiro Fiscal: Afonso de Sousa Cavalcanti – Diocese 

de Maringá. 

Após a eleição, foi aberto um espaço para que cada um dos 

representantes apresentasse o trabalho realizado dentro de 

sua comunidade. Os representantes da Metropolia Ucrania-

na Paulo Sérgio M. Nogas e Marcos A. Nogas informaram 

que o Conselho de Leigos está constituído e deverá iniciar 

as atividades este ano e aproveitaram a oportunidade para 

falar sobre a Igreja na Ucrânia, desde o início do Cristianis-

mo, passando pelo Cisma de 1054, Sínodo de Brest, 

período do comunismo, pressões da igreja russa e 

independência. Também explicaram sobre a Igreja Ucrania-

na no Brasil, pertencimento à CNBB e obediência ao Papa 
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Francisco, além dos esclarecimentos sobre a Metropolia, Eparquia e hierarquia. Seguiram-se as 

apresentações das demais comunidades, encerrando-se as atividades do sábado com jantar. 

 Os trabalhos de domingo se iniciaram após a oração conduzida pelo CNLB de Foz do Iguaçu e pelo 

Arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen. Em seguida, por meio de videoconferência, Dom 

Giovane Pereira de Melo – Presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para o Laicato também fez uma 

explanação sobre o “Encantar a política”, sob o enfoque “AGIR”, ressaltando que a Igreja não pode ignorar a 

política e que é necessário fornecer acesso gratuito às cartilhas diocesanas sobre as eleições. É importante 

criar condições no mundo para que o Reino de Deus seja visível nas práticas de governança e animação na 

vida pública. Dom Giovane lembrou documentos da Igreja, o comprometimento dos cristãos leigos e leigas 

na Igreja e na sociedade. Destacou o documento 40, o documento 105 e 107 da CNBB e a Carta Encíclica 

Fratelli Tutti. Enfatizou a Igreja do Brasil como agente de fortalecimento da democracia.  

Encerrada a apresentação, houve espaço para perguntas e manifestações. Os trabalhos se encerraram 

com a celebração da Santa Missa presidida por Dom Frei Severino, ocasião em que foi feita a leitura da ata e 

a posse da nova Presidência, a benção solene e envio de todos os participantes. 

Marcos Antonio Nogas 

 

ASSEMBLEIA DOS BISPOS DO PARANÁ NA COLÔNIA MARCELINO 

 

 Nos dias 13 a 15 de março de 2022, a Paróquia Santíssima Trindade da Colônia Marcelino, 

Município de São José dos Pinhais, teve a honra de sediar a XXXV Assembleia dos Bispos do Paraná, que 

constitui o Regional Sul 2 da CNBB, tendo a participação e colaboração da Comunidade latina São Pedro. 

Foi a primeira vez que a Igreja Católica Ucraniana no Brasil ofereceu seu espaço e seu pessoal para um 

evento tão importante como é a Assembleia dos Bispos.  

 

 Dia 13 – domingo  

 

A Assembleia dos Bispos do Paraná teve início na tarde de domingo, 13 de marco, com a Divina 

Liturgia (Missa no Rito Bizantino) na Paróquia Ucraniana Santíssima Trindade da Colônia Marcelino. 

Presidida pelo arcebispo da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, Dom Volodemer Koubetch, 

ladeado pelo Bispo da Eparquia Católica Ucraniana Imaculada Conceição, Dom Meron Mazur, e pelo 

arcebispo de Londrina e Presidente da CNBB Sul 2, Dom Geremias Steinmetz, a missa foi aberta à 

comunidade local e transmitida pelas redes sociais da Paróquia e do Regional Sul 2 da CNBB. 

Participaram dessa Assembleia os arcebispos e bispos do Paraná, um arcebispo emérito, o secretário 

executivo da CNBB Sul 2 e o presidente da Comissão Regional de Presbíteros. Pela primeira vez, 

presencialmente, junto ao episcopado paranaense está participando o arcebispo de Cascavel, Dom Adelar 

Baruffi, que foi nomeado no dia 22 de setembro de 2021 e tomou posse no dia 31 de outubro. 

Para o Padre Neomir Doopiat Gasperin, pároco da Paróquia Ucraniana Santíssima Trindade, acolher 

essa assembleia “é uma grande honra e um fato histórico e inédito para esta comunidade que está iniciando 

suas atividades paroquiais e nova destinação da Casa Nossa Senhora do Amparo (que antes era uma casa 
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de repouso para idosos). A vinda dos bispos do Paraná 

significa para nós que o Espírito Santo está a nos abenço-

ar e animar em nossa caminhada”. 

Nos ritos iniciais da Divina Liturgia, cada bispo 

recebeu de uma família da Colônia Marcelino um pão e 

uma porção de sal. Esse é um costume próprio dos ucrani-

anos de acolher as pessoas, especialmente as autoridades, 

com o pão e o sal, que simbolizam a delicadeza e a since-

ridade dos anfitriões no ato de acolher e de dar as boas-

vindas. 

Em sua homilia, Dom Volodemer recordou a 

guerra vivida na Ucrânia, a qual classificou como “um 

absurdo total”. “O sofrimento é muito grande, principalmente para a população civil, que está sendo 

atacada impiedosamente, tendo suas habitações, hospitais, maternidades, creches e escolas bombardeadas, 

e para os milhares de refugiados que deixaram suas moradias, familiares e amigos, buscando acolhida em 

lugares muito distantes de suas terras de origem”, disse Dom Volodemer. Ao comentar a liturgia da Palavra, 

o arcebispo ucraniano disse: “Pela nossa fé, acreditamos que, apesar das desgraças históricas, no espaço e 

no tempo presente Deus aí está e age. Os agentes do mal perecerão e a bondade divina permanecerá para 

sempre”. 

Ao final da celebração, Dom Geremias Steinmetz, fez um pronunciamento de agradecimento, no 

qual recordou a providência divina por essa Assembleia ser acolhida pela Igreja Católica Ucraniana. “Parece 

que a graça nos acompanha nesses dias, porque quando planejamos essa assembleia não tínhamos ideia de 

que essa guerra estaria acontecendo. Portanto, nós queremos estar muito unidos, solidários e em oração 

com vocês nesse momento”, disse o arcebispo. Sobre celebração que abriu a Assembleia, Dom Geremias 

disse: “Muito obrigado por esse testemunho bonito de fé e de participação de vocês, que faz com que a gente 

consiga elevar nossa alma a Deus em agradecimento”. 

Antes da bênção final, Dom Volodemer fez uma oração de despedida litúrgica e explicou que isso é 

algo tradicional nas grandes solenidades. “É algo próximo do ‘shalom’ judaico, que significa paz plena, com 

tudo aquilo que é necessário para viver bem com Deus, com o próximo e em harmonia com o universo e a 

natureza”, disse o arcebispo. Nessa oração, Dom Volodemer rezou e agradeceu pelo Papa Francisco, pelo 

Arcebispo Ucraniano Maior Dom Sviatoslav Shevchuk, pelos 70 anos de fundação da CNBB, pelo Jubileu 

de Ouro de fundação da Eparquia, atualmente Metropolia, pela Cáritas do Paraná, pela equipe da CNBB Sul 

2, pela Representação Central Ucraniano Brasileira, por todos que manifestaram solidariedade ao povo 

ucraniano e aos sacerdotes, religiosos e religiosas e a comunidade ucraniana. Após cada prece era cantado o 

tradicional Многая літа, pedindo: Сотвори, Господи, многії літа – Conceda, ó Senhor, muitos anos de 

vida.        

Após a missa, a comunidade ofereceu um jantar aos bispos, com pratos típicos da cultura ucraniana, 

seguido de uma apresentação cultural e um show. 

 

Dia 14 – segunda-feira 

 

Na segunda-feira, 14 de março, os bispos iniciaram o dia às 7 horas da manhã com a celebração da 

Santa Missa na capela da Casa Nossa Senhora do Amparo, onde estão hospedados. A Missa foi presidida por 

Dom Geremias Steinmetz, ladeado pelo arcebispo de Curitiba e vice-presidente da CNBB Sul 2, Dom José 

Antonio Peruzzo, e pelo bispo de Guarapuava e secretário da CNBB Sul 2, Dom Amilton Manoel da Silva.  

O primeiro assunto da pauta prevista para o dia foi sobre a Missão São Paulo VI, que a Igreja do 

Paraná mantém no país da Guiné-Bissau, na África, desde 

2014. Segundo o bispo de Ponta Grossa e referencial para 

a dimensão missionária no Paraná, Dom Sergio Arthur 

Braschi, os bispos discutiram sobre o futuro da missão, o 

envio de novos missionários e a construção do segundo 

bloco da escola. 

Outro tema sobre o qual os bispos gastaram um 

bom tempo foi a Assembleia Eclesial Latino Americana e 

do Caribe. Segundo Dom Geremias, os bispos refletiram 

sobre os pontos levantados pela Assembleia, especialmen-

te aqueles que tocam a realidade da Igreja no Paraná. “A 



~ 28 ~ 
 

primeira questão levantada foi justamente 

a da missão, depois esse elemento evange-

lizador que é a pessoa de Jesus Cristo, 

mas também a evangelização dos jovens e 

a preocupação com a participação da 

mulher na vida da Igreja. Tratamos 

também de um problema que foi central 

nesse Assembleia, a questão do clericalis-

mo, além disso tratamos da formação dos 

futuros padres”, disse o arcebispo.   

Essa foi a primeira Assembleia regional, 

presencial, que o Arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi, participou desde que tomou posse e, segundo 

ele, foi muito bom. “Esse, é para mim, um motivo de grande alegria. Estar aqui no meio deles, consciente e 

refletindo sobre as realidades e o número grande número de atividades que temos para resolver. Os desafios 

são grandes, mas vamos resolvendo um por um”, disse Dom Adelar, que segue em tratamento de saúde.   

Dom Geremias avaliou que essa Assembleia, que pela primeira vez está sendo acolhida pela Igreja 

Católica Ucraniana, é providencial. “Nesse momento da história, é importante estarmos junto à comunidade 

ucraniana, ouvir suas preocupações e até as lamentações, e também estar com os bispos ucranianos no 

Brasil”, disse Dom Geremias. 

As atividades do dia foram concluídas com a oração das vésperas. Nessa terça-feira, 15 de março, a 

Assembleia segue até o meio dia, quando será concluída com uma missa na comunidade São Pedro, da 

Paróquia São Sebastião, da Diocese de São José dos Pinhais (PR). 

 

Dia 15 – terça-feira 

 

Os bispos iniciaram o dia com a oração das Laudes na capela da Casa Nossa Senhora do Amparo, 

onde estavam hospedados. Após o café, deram prosseguimento aos trabalhos previstos na pauta.  

Um dos temas de grande relevância nos debates, estudos e encaminhamentos foi a “6ª Semana Social 

Brasileira”, que é uma nomenclatura para falar de um grande trabalho que iniciou em 2019 e perdura até 

2023. O secretário executivo da CNBB Sul 2, Padre Valdecir Badzinski, relatou que “os bispos fizeram uma 

análise, reconheceram a grandeza dos trabalhos desenvolvidos e adentraram aos trabalhos que serão 

desenvolvidos em 2022, como o contato com os padres, religiosos (as), pastorais, movimentos e reuniões 

com as dioceses”. 

Outro tema importante de estudo, realizado pelos bispos, foi sobre o serviço da Pastoral da 

Sobriedade. Os bispos estudaram sobre essa incidência dos entorpecentes na vida das pessoas e das famílias. 

Foram analisados números, gráficos e refletido sobre as clínicas de recuperação que existem no Paraná. “A 

Pastoral da Sobriedade é uma ação concreta da Igreja na prevenção e na recuperação dos dependentes 

químicos e busca a integração de todas as pastorais, movimentos, comunidades terapêuticas, parcerias, 

casas de recuperação, a fim de mitigar o sofrimento de tantas famílias”, disse Padre Valdecir. 

A Pastoral familiar, especialmente nesse tempo de pandemia, também foi um dos assuntos sobre os 

quais os bispos dedicaram um bom tempo de trabalho. “Sabemos o quanto é importante o trabalho da Igreja 

junto às famílias, dando um suporte, gerando esperança, abrindo perspectivas e ajudando a solucionar 

problemas internos, quer seja de relacionamentos, de educação na fé, de moral ou relacional”, afirmou 

Padre Valdecir. 

Às 11 horas, os bispos seguiram até a comunidade São Pedro para a celebração da missa de 

conclusão, que foi presidida pelo bispo de São José dos Pinhais, Dom Celso Antônio Marchiori, ladeado pelo 

bispo de Palmas-Francisco Beltrão, Dom Edgar 

Xavier Ertl, e pelo bispo de Cornélio Procópio, Dom 

Manoel João Francisco. A missa teve a participação 

expressiva da comunidade local e também contou 

com a presença da prefeita da cidade de São José 

dos Pinhais (PR), Nina Singer. 

Para Dom Volodemer Koubetch, arcebispo da Me-

tropolia Católica Ucraniana São João Batista, res-

ponsável por acolher essa Assembleia, esse evento 

foi uma conquista e um grande ganho, do qual toda a 

Igreja Católica Ucraniana vai lembrar por muito 
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tempo. “O grande ganho desse evento foi 

exatamente esse ponto mais alto da convi-

vência entre os bispos da Igreja Católica 

Ucraniana e da Igreja Católica Latina. 

Algo que já vem acontecendo há muitos 

anos e nessa Assembleia, aqui na Colônia 

Marcelino, chegou no seu ponto mais alto. 

Depois, tivemos vários ganhos secundá-

rios, como o fato de os bispos ficarem 

hospedados na Casa Nossa Senhora do 

Amparo, que antes foi uma casa de recu-

peração de idosos, e agora tem uma nova destinação para retiros e encontros. Esse evento, certamente, é o 

maior e mais importante que essa casa terá. Além disso, percebo que, com essa Assembleia, a união entre 

essas duas comunidades, católica do rito latino e do rito ucraniano, se fortaleceu muito”, disse Dom 

Volodemer. 

Após a missa, os bispos foram recepcionados com um almoço, preparado pela comunidade São 

Pedro. 

Karina de Carvalho 

Assessora de Comunicação da CNBB Sul 2 

 

HOMILIA POR OCASIÃO DA ABERTURA DA  

ASSEMBLEIA DOS BISPOS DO PARANÁ 

Colônia Marcelino, 13 de março de 2022 

 

 Слава Ісусу Христу! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 Estimados irmãos no episcopado e no sacerdócio! 

 Prezados paroquianos e telespectadores que estão nos acompanhando pelas mídias! 

 Queridos irmãos e irmãs em Cristo! 

 Tempos complicados estamos vivendo: a pandemia do Covid-19 provocou tantos estragos por dois 

anos e continua a nos incomodar; e agora, com a guerra na Europa, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, o 

mundo todo passa por momentos de grande crise e perigo jamais imaginados desde o final da Segunda 

Guerra Mundial. O sofrimento é muito grande, principalmente para a população civil, que está sendo atacada 

impiedosamente, tendo suas habitações, hospitais, maternidades, creches e escolas bombardeadas, e para os 

milhares de refugiados que deixaram suas moradias, familiares e amigos, buscando acolhida em lugares 

muito distantes de suas terras de origem. Os ataques russos caracterizam uma nova versão do genocídio 

contra a população ucraniana. As mídias nos apresentam um cenário de irresponsabilidade, insensatez, 

insanidade, loucura e irracionalidade. Absurdo total! A nova ordem mundial em curso é antes uma grande 

desordem caduca e imoral na qual as instâncias de poder mundial estão corrompidas e são ineficientes, as 

democracias perdem créditos e, infelizmente, as ditaduras tirânicas e mortíferas estão sendo benquistas e 

preferidas por muita gente. A humanidade está sendo paralisada pelo vírus do ódio, da violência, do 

preconceito, do racismo, da divisão, das ideologias imperialistas e de outras matrizes, do gosto pela guerra. 

Parece que até a desesperança descortina no horizonte da nossa história. 

 No entanto, por mais trágica que seja a realidade, nós crentes, filhos e filhas de Deus, discípulos e 

discípulas de Jesus Cristo, não podemos fraquejar, não podemos desistir de buscar a verdade, o bem e o belo; 

não podemos desistir de buscar a Deus nos contextos mais absurdos da existência; e, como os soldados e 

cidadãos ucranianos, heróis como seu presidente, não 

podemos capitular, parar de lutar, não podemos deixar de 

defender a vida e outros valores humanos. Mas onde 

encontraremos força e motivação? Onde encontraremos a 

razão do nosso agir? Os crentes cristãos nunca vacilam em 

dizer com todas as letras: encontramos a razão do nosso ser 

e do nosso agir somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, 

que se fez homem para nos humanizar e divinizar. 

 As duas leituras bíblicas agora há pouco proclama-

das apresentam Jesus como o Senhor de tudo, o Senhor da 

criação, o Senhor da história, e como Aquele que cura a 

alma e o corpo. A carta aos Hebreus diz: “És tu, Senhor, 
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que nas origens fundaste a terra; e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão; tu, porém, 

permanecerás; todos hão de envelhecer como um vestido... Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos 

jamais terão fim” (Hb 1,11-12). Pela nossa fé, acreditamos que, apesar das desgraças históricas, no espaço e 

no tempo presente Deus aí está e age. Os agentes do mal perecerão e a bondade divina permanecerá para 

sempre. 

 Esse Deus, revelado em seu Filho Jesus Cristo, presente na história, que padeceu os sofrimentos mais 

atrozes causados por alguns indivíduos insanos e desumanos de seu tempo, é o Deus do amor, da cura, do 

perdão e da paz. Na belíssima narração de Marcos, Jesus efetua a cura de um paralítico de forma muito 

solene e determinada: “Filho, os teus pecados estão perdoados” (Mc 2,5). Pelo poder divino de Jesus, o 

paralítico ficou integralmente curado: sua alma, seu espírito, sua mente, seu corpo, sua dignidade, sua 

humanidade, sua vida! 

 Mas a narração da cura do paralítico tem um grande detalhe, um aspecto, uma dimensão 

importantíssima – a solidariedade: os quatro homens, “como não pudessem aproximar-se por causa da 

multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele (Jesus) se encontrava e, tendo feito um buraco, baixaram 

o leito em que jazia o paralítico” (Mt 2,4). Cena de admirável dramaturgia, de elevada beleza e significado 

humano e cristão! Uma solidariedade corajosa e criativa! 

Todos nós padecemos de alguma paralisia, seja ela física ou espiritual, e precisamos da cura de Jesus 

Cristo; mas também precisamos da ajuda dos outros e precisamos ajudar a quem necessita. Precisamos da 

solidariedade! Precisamos ser solidários, sobretudo nesse tempo de tantas agruras. 

Mas a paralisia é também mundial, global! Conforme o pensamento de Edgar Morin, a crise da 

humanidade é a de que ela não consegue ser humana. De fato, a humanidade sofre de uma grave crise, uma 

grave paralisia em sua própria essência, em seu coração, em seu epicentro, cuja causa principal pode ser 

verbalizada na falta de solidariedade em muitas dimensões da existência. A solidariedade vivida pelos 

cristãos e pelas pessoas de bem, sem sombra de dúvida, é um fator de primeira grandeza no processo de 

humanização da humanidade pecadora, ferida e paralítica. Portanto, vamos fazer todos os esforços possíveis 

para sermos mais solidários, solidários corajosos e criativos, e contribuirmos para a gestação de uma nova 

humanidade, fundamentada e motivada por um humanismo cristão, configurado pelos valores do Evangelho. 

E, como resultado, teremos o Reino de Deus – Reino dos Céus: reino do amor solidário, reino da justiça, 

reino da fraternidade, reino da paz! Amém! 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Dom Volodemer Koubetch 

 



~ 31 ~ 
 

MARCHA PELA PAZ  

EM SOLIDARIEDADE 

À UCRÂNIA 

 

- Sábado, dia 19 de março de 2022, no centro de 

Curitiba, aconteceu a marcha pela paz em protesto 

pacífico contra a invasão da Rússia à Ucrânia. 

- O evento foi organizado pela Representação 

Central Ucraniano Brasileira, com o apoio da 

Ordem dos Advogados do Brasil/PR e com a ajuda 

da Sociedade Ucraniana do Brasil (SUBRAS) e do 

Clube Poltava. 

- Centenas de pessoas foram às ruas para participar 

da Marcha pela Paz na Ucrânia, um movimento 

pacífico que pediu o fim da invasão russa no leste 

europeu. Os manifestantes da Comunidade Ucra-

niana vestiam trajes em bordados típicos. 

- Pelas 10 horas, os manifestantes fizeram uma 

concentração na Praça Santos Andrade. Após 

alguns discursos contra Vladimir Putin e os segui-

dos ataques a diversas cidades ucranianas, a multi-

dão seguiu em caminhada em direção à Boca 

Maldita, no calçadão da Rua XV de Novembro. 

Lideranças discursaram e deram entrevistas em 

manifestação pacífica de solidariedade ao sofrido 

povo ucraniano.  

- “Nós estamos vivendo momentos muito tristes 

porque a história está se repetindo, a história que 

levou os imigrantes a chegar ao Brasil fugindo da 

guerra”, opinou uma das participantes. “Nós que-

remos que o Brasil também cumpra aquilo que, no 

dia 16, a Corte de Haia disse, haja para que o 

exército de Putin cesse suas atividades militares e 

criminosas dentro da Ucrânia, é isso o que 

queremos, o fim da guerra, a paz na Ucrânia”, 

comentou outro participante. 

 

Secretariado Metropolitano 
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VISITA DO NÚNCIO APOSTÓLICO A CURITIBA 

 

Dia 25 de março de 2022, Festa da Anunciação, foi um 

dia muito especial para a Arquidiocese e Metropolia de 

Curitiba com a visita do Sr. Núncio Apostólico no Brasil 

Dom Giambattista Diquattro. 

 

Dom Giambattista almoçou com os Bispos da Província 

eclesiástica de Curitiba no restaurante Dom Antônio,  no 

Bairro Santa Felicidade, estando presentes: Dom 

Antônio José Peruzzo – Arcebispo de Curitiba, Dom Sergio Arthur Braschi – Bispo diocesano de 

Ponta Grossa, Dom Walter Jorge Pinto – Bispo de União da Vitória, Dom Edmar Peron – Bispo de 

Paranaguá, Dom Celso Marchiori – Bispo de São José dos Pinhais, Dom Volodemer Koubetch – 

Arcebispo Metropolita da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista e Dom Meron Mazur – 

Bispo Eparca de Prudentópolis. Durante a confraternização, foram tratados vários assuntos-desafios 

relacionados à vida da Igreja no mundo e, especialmente, no Paraná. 

 

 Às 14 horas, reunidos com o Núncio Apostólico na Cúria Metropolitana, os Bispos 

acompanharam pela televisão a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria 

em cerimônia oficiada pelo Papa Francisco na Basílica São Pedro, no Vaticano. As Igrejas do 

mundo inteiro foram convidadas a se unirem ao Papa em oração nesse momento e, inclusive, os 

campanários tocaram seus sinos por três minutos, pedindo 

a paz. Isso foi um pedido de Nossa Senhora de Fátima em 

uma das suas aparições. Essa guerra entre a Ucrânia e a 

Rússia já perdura há mais de mês e, infelizmente, não 

termina. Por isso, o Papa, além dos apelos e das movi-

mentações diplomáticas, tomou essa iniciativa de entregar 

ao Imaculado Coração de Maria esses dois povos, para 

que, por intercessão de Maria, eles possam selar a paz. 

 

Em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Rússia à 

Ucrânia, o Papa foi à embaixada russa junto à Santa Sé 

para “expressar a sua preocupação com a guerra”. Uma visita sem precedentes. Foi a primeira vez 

que um papa se deslocou a uma embaixada numa altura de conflito. Papa Francisco afirma o direito 

de Kiev a defender-se da agressão russa, apesar de não citar explicitamente a Rússia. Desde o início 

desta guerra, o Papa Francisco vem reiterando seus apelos pela paz. Em uma oração pública em 16 

de março, pediu perdão a Deus em nome dos humanos que “continuam bebendo o sangue dos 

mortos destruídos pelas armas”. 

 

À noite, com início às 19 horas, o Núncio Apostólico presidiu a Santa Missa na igreja Nossa 

Senhora de Guadalupe, na intenção colocada pelo Santo Padre o Papa Francisco. Concelebraram os 

Bispos Dom Jose Antônio Peruzzo – Arcebispo de Curitiba, Dom Volodemer Koubetch – 

Arcebispo Metropolita da Igreja Geco-Católica Ucraniana, 

Dom Walter Jorge Pinto – Bispo de União da Vitória e 

Dom Meron Mazur – Bispo Eparca de Prudentópolis. 

  

Estiveram presentes ao ato as seguintes autoridades: o 

Cônsul Honorário da Ucrânia em Curitiba Mariano 

Czaikowski, representando o Governo da Ucrânia, o 

Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira 

Vitório Sorotiuk e a Secretária de Cultura de 

Prudentópolis Nadir Vozivoda.  
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Em sua homilia, o Núncio Apostólico Dom Giambattista 

falou sobre a importância da Quaresma em suas práticas de jejum e 

conversão. Muito se falou, a partir das revelações de Fátima, sobre 

a conversão da Rússia. Pedir a conversão do coração, sobretudo, 

daqueles que governam as nações, para que de uma vez por todas 

possam fazer um acordo para selar a paz. Que Maria alcance do 

seu Filho a paz que o mundo precisa. Depois de dois anos de 

pandemia, em que muitas pessoas morreram, o que menos se 

esperava da humanidade nesse momento era uma guerra. Isso 

mostra que a humanidade não aprendeu nada com a pandemia. 

Mas ainda há tempo de se converter. Estamos no tempo propício 

para a conversão, que é a Quaresma.  

 

Que por intercessão do Imaculado Coração de Maria os 

povos possam se converter, deixar a guerra de lado e celebrar a 

Páscoa na verdadeira paz que vem de Deus! 

 

 Histórico das consagrações da Rússia 

 

 Foi na aparição dia 13 de julho de 1917, em Fátima, que 

Nossa Senhora havia pedido a consagração da Rússia ao seu 

Imaculado Coração. Nossa Senhora, na ocasião, afirmou que se 

isso não fosse feito, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, 

promovendo guerras e perseguições contra a Igreja. Os bons 

seriam martirizados e o Papa sofreria muito, várias nações seriam 

destruídas. Nossa Senhora dizia aos pastorzinhos que o seu 

Imaculado Coração triunfará. Através dessas palavras se nutre a 

esperança de uma paz em meio à guerra.  

 

Após as aparições de Fátima, houve vários atos de 

consagração ao Imaculado Coração de Maria. O Papa Pio XII 

consagrou o mundo inteiro em 31 de outubro de 1942, por ocasião da segunda guerra mundial, que 

estava em curso. Depois, em 07 de julho de 1952, consagrou, especificamente, a Rússia ao 

Imaculado Coração de Maria com a Carta Apostólica “Sacro vergente anno”, diante da difícil 

situação dos cristãos forçados a viver como ateus. 

 

Os Papas Paulo VI, em 1964 e João Paulo II, em, 1981, 1982 e 1984, renovaram essa 

consagração a toda humanidade. Em 1984, o Papa João Paulo II lembrou do pedido de Nossa 

Senhora de Fátima e, em união com os Bispos do mundo inteiro, confiou os povos do mundo inteiro 

ao Imaculado Coração de Maria. 

 

Em junho de 2000, quando a Santa Sé revelou o terceiro segredo de Fátima, o então 

Secretário para a Doutrina da Fé, Arcebispo Dom Tarcísio Bertone, SDB, salientou que Irmã Lúcia 

lhe confirmou que a consagração feita pelo Papa João Paulo II, em 1984, correspondia ao pedido de 

Nossa Senhora. 

Secretariado Metropolitano 
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SHEVCHUK: O MILAGRE DE KIEV ESTAR VIVA 

 

O Arcebispo-mor da Igreja Greco-Católica Ucraniana, participando em videoconferência de 

Kiev em um encontro on-line promovido pelo Pontifício Instituto Oriental recordou, entre lágrimas 

e comoção, o profundo sofrimento do povo ucraniano. E expressou, em particular, gratidão ao Papa 

Francisco pela consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. 

“O papel da Igreja Greco-Católica Ucraniana no contexto da guerra”. Este foi o tema do 

encontro – realizado na tarde de 29 de março em modalidade virtual na Aula Magna do Pontifício 

Instituto Oriental – com Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, Arcebispo-mor de Kiev-Halych. 

Uma oportunidade para dar a conhecer uma verdade que deve ser contada e testemunhada: a 

da caridade, da reconciliação espiritual oferecida pela Igreja ao povo ucraniano atormentado, há 

mais de um mês, pela tragédia da guerra. Em particular, foi lembrado o trabalho que a Igreja 

assegura todos os dias na Ucrânia para enfrentar os grandes desafios colocados pelo conflito: o 

compromisso diário pelos refugiados, pela nova pobreza causada pela guerra, pelos agentes de paz, 

por quem partiu e por quantos permaneceram. As palavras de Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk 

repercutiram. 

 

Falar de Kiev é um milagre 

  

O drama da guerra entrou com suas duras e dramáticas verdades na sala do Pontifício 

Instituto Oriental, envolto em um silêncio repleto de dor. Com palavras acompanhadas por 

lágrimas, o que não foi possível esconder, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, falando em 

videoconferência de Kiev, abriu seu discurso expressando sobretudo gratidão. As palavras também 

foram sobrepostas, em algumas situações, pelo som das sirenes antiaéreas. 

“Obrigado por não nos deixarem sozinhos em nossa dor”. “Obrigado por compartilharem 

nossa dor, por serem solidários”. Ninguém, disse o arcebispo-mor de Kiev-Halych, está preparado 

para a guerra, exceto aqueles que a levam a cabo: eu nunca poderia imaginar ver mísseis caindo em 

nossa capital; jamais poderia ter imaginado estar à frente da Igreja Greco-Católica na Ucrânia em 

tempos de guerra; jamais poderíamos ter pensado que as criptas de nossa catedral se tornariam um 

abrigo antiaéreo. 

Desde o início do conflito, explicou Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, temos pensado em 

como proteger as pessoas. “Hoje estou falando com vocês de Kiev e é um milagre”. O arcebispo-

mor de Kiev-Halych contou que seu nome, como o de outros líderes religiosos, foi colocado na lista 

de pessoas a serem “eliminadas”. E lembrou que todos os dias, desde o início do conflito, grava 

uma mensagem em vídeo. 

“Compreendi imediatamente que é importante estar conectado, estar em contato e ter a 

possibilidade de entrar em contato com os bispos, com nossos sacerdotes, com nosso povo. Assim 

espontaneamente gravei a primeira mensagem. Para muitas pessoas, estes 5 minutos da minha 
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mensagem diária, como recordou o embaixa-

dor ucraniano junto da Santa Sé Andrii 

Yurash, são por vezes a principal fonte do que 

está acontecendo na Ucrânia. Gravei esta 

mensagem espontaneamente todos os dias 

para que todos saibam que estou vivo, que a 

cidade de Kiev está viva”. 

 

Os horrores da guerra 

  

A força do povo ucraniano surpreende o 

mundo. E a vida na capital, explicou, está 

renascendo: “Hoje encontrei o prefeito”, “ele 

me disse que um milhão de pessoas 

permaneceram em Kiev”. Uma cidade que antes do conflito era habitada por quase três milhões de 

pessoas. “Mais do que pão e as roupas – disse o prefeito de Kiev – precisamos da palavra de 

conforto e esperança”.  

  No subsolo da catedral – disse o Arcebispo-mor da Igreja Greco-Católica Ucraniana – 

continuam a viver mulheres e idosos. “Eles não sabem para onde ir e esperam que a Madre Igreja 

os cubra com seu calor”. Bispos e sacerdotes permaneceram em suas sedes. Em Kharkiv, uma 

cidade fantasma, edifícios e monumentos foram destruídos. Mas entre essas ruínas, ao lado da 

população, permaneceu o bispo greco-católico. 

Em Mariupol existem valas comuns: as ruas estão cheias de corpos, de cadáveres. Hoje - 

disse o arcebispo-mor de Kiev-Halych – não há mais ninguém para enterrar. Para sair de Mariupol, 

se deve pagar 1.000 dólares por cada carro. O Estado ucraniano está devastado: o primeiro-ministro 

do país disse que o país perdeu 50 por cento de sua economia este mês. 

 

O Papa me disse: farei tudo o que puder 

  

Nesta situação de grande dor, a Igreja continua a rezar: “é importante para nós sermos 

testemunhas da verdade”. As Igrejas da Ucrânia, disse Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, são 

solidárias. O Arcebispo-mor pediu que sejam elevadas súplicas pela paz e se continue a contar o 

que está acontecendo na Ucrânia, porque não se pode ficar indiferentes. E ressaltou que as palavras 

do Papa Francisco são consoladoras. 

“Somos gratos ao Papa Francisco. Já no segundo dia da guerra ele me telefonou 

pessoalmente. Ele me perguntou como eu estava. Ele me disse esta frase que vou lembrar para 

sempre: farei tudo o que puder. Obviamente para parar esta loucura. O Papa está se empenhando 

com toda a equipe da Secretaria de Estado para impedir, na medida do possível, esse massacre de 

inocentes na Ucrânia. Conforta-nos a presença em Kiev do núncio apostólico, Dom Visvaldas 

Kulbokas. Todas as representações diplomáticas e embaixadas foram embora de Kiev, mas o 

núncio permaneceu: mais do que um diplomata, disse ele, sou um bispo representando o Papa. E 

estamos verdadeiramente gratos por esta presença consoladora. Estou especialmente grato ao 

Santo Padre por este acontecimento extraordinário, esta consagração da Rússia e da Ucrânia ao 

Imaculado Coração de Maria. Estamos sobrevivendo como um milagre contínuo. Talvez 

precisemos de um milagre de Maria”. 

 

A paz tem início com a trégua e chega com a reconciliação 

  

O encontro com Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk foi moderado pelo Pe. David E. Nazar: 

“Compartilhamos o sofrimento de um povo inocente e confirmamos – disse o reitor do Pontifício 

Instituto Oriental – a oração diária por aqueles que sofrem por causa da guerra”. 
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O evento foi aberto com uma saudação 

introdutória do prefeito da Congregação para as 

Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri. O 

purpurado afirmou que a Europa e o mundo inteiro 

parecem não ter aprendido a lição dramática dada 

na história pela guerra, pela fúria devastadora das 

armas. E recordou que o Papa Francisco lançou 

numerosos apelos pela paz pedindo “a solidarie-

dade efetiva da comunidade cristã e do mundo 

inteiro” com todos aqueles que são vítimas deste 

conflito.  

O prefeito da Congregação para as Igrejas 

Orientais lembrou então que os cardeais Michael 

Czerny e Konrad Krajewski foram enviados pelo 

Pontífice para levar conforto aos sofredores e 

refugiados. A paz, explicou o cardeal Sandri, deve 

ser garantida com a cessação das armas, com o 

respeito ao direito internacional e por meio da reconciliação.  O cardeal também citou os versos da 

Antígona de Sófocles: “Não estamos aqui para odiar juntos, mas juntos para amar”. 

O prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, 

recordou então de sua recente viagem entre os refugiados ucranianos, destacando a grande 

solidariedade e acolhimento garantido a um povo, especialmente mulheres e crianças, que fogem da 

guerra. Vimos, disse o purpurado, o que Jesus disse: “Era estrangeiro e você me acolheu”. 

 

Portas abertas aos refugiados 

  

O embaixador ucraniano junto à Santa Sé, Andrii Yurash, destacou que nas cidades da 

Ucrânia, abaladas pelo conflito, as portas das comunidades católicas foram abertas aos refugiados. 

Já Tetiana Stawnychy, presidente da Caritas Ucrânia, recordou que os agentes da 

organização não abandonaram quem sofre, mas permanecem ao lado da população. Nestes dias 

dramáticos de guerra, também foram feitos esforços para fazer chegar bens de primeira necessidade 

às áreas fechadas a organizações internacionais, incluindo a cidade de Mariupol. 

O diretor da Caritas Itália, Dom Marco Pagniello, sublinhou que, desde o início do conflito, 

a Caritas diocesana foi solicitada a mapear as estruturas capazes de acolher os refugiados: 

atualmente, explicou Dom Paniello, são acolhidas mais de 6 mil pessoas pela rede da Caritas 

italiana. Não só para fornecer um teto e alimentação, mas sobretudo para promover uma verdadeira 

inclusão para dar um futuro, em particular, às crianças forçadas a fugir do seu país. As mulheres 

ucranianas, no silêncio e compostura, assumiram o controle de seu futuro e de seus filhos. Diante de 

um futuro incerto, disse o diretor da Caritas italiana, eles partiram com seus filhos. 

Em sua mensagem diária em vídeo, direto de Kiev, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk 

recordou que a Ucrânia está vivendo o 34º dia da guerra: “Nossas cidades e povoados foram 

sacudidos novamente pelas bombas e explosões”. “Novamente neste dia – disse – sangue inocente 

foi derramado”. Não existem “apenas edifícios destruídos, mas também destinos humanos 

arruinados, corpos mutilados”. 

Em Mariupol, em particular, a situação é dramática: “nos últimos dias não foi possível 

entregar nenhuma ajuda humanitária”. “Ontem – recordou o Arcebispo-mor da Igreja Greco-

Católica Ucraniana – não foi aberto nenhum corredor humanitário”. 

Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, por fim, lançou um apelo àqueles que ouvem a voz 

sofredora da Ucrânia longe deste país: “Não tenham medo de ser solidários com aqueles que 

sofrem”. “Porque o bem sempre vence”. 

Amedeo Lomonaco 

Cidade do Vaticano – Vatican News 
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CASA DAS RELIGIÕES UNIDAS SOLIDÁRIA COM A UCRÂNIA 

 

Dia 31 de março de 2022, a partir das 18 horas, numa das salas de eventos do complexo do Parque 

Barigui, aconteceu uma reunião bem diferente das que foram realizadas em solidariedade à Ucrânia. A 

CREUNI – Casa das Religiões Unidas, após dois anos de pandemia, retomou suas atividades mensais e 

convidou alguns representantes da comunidade ucraniana de Curitiba para participar de sua reunião que, 

desta vez, teve um objetivo bem específico: prestar solidariedade ao povo ucraniano, que padece 

terrivelmente com a invasão da Rússia à Ucrânia. Os trabalhos foram dirigidos por Luiz Omar Santos 

Sabóia, que é Representante da U.R.I. (United Religionsinitiative) e Coordenador da CREUNI.  

Os convidados foram: Vitório Sorotiuk – Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira, 

Dom Volodemer Koubetch – Arcebispo Metropolita da Igreja Greco-Católica no Brasil, Pe. Joaquim 

Sedorowicz – Pároco da Arquicatedral São João Batista. O Arcebispo de Curitiba Dom Antônio José 

Peruzzo marcou presença. Tendo um compromisso agendado, o Arcebispo da Igreja Ortodoxa Ucraniana 

Dom Jeremias Ferens não participou. 

Boa parte dos membros da instituição marcaram presença: Sheikh Amir Sayed Hachem – Mesquita 

Islâmica Imam Ali ibn Abi Talib; Vereador Alexandre Leprevost e sua Assessora Daiane Basso – Câmara 

dos Vereadores Curitiba; Silvio Jardim – Assessor de Ney Leprevost – Secretário da Justiça, Família e 

Trabalho; Antonio Marcos D. Farias – nosso Pai Anthony da FUEP – Federação Umbandista do Estado do 

Paraná; Isac Baril – Presidente da Federação Israelita; Leon Kropslolz E Barbara E. Ferreira – Instituto 

I.K.A.; Prof. Jorge Bernardi – Sociedade Teosófica Brasileira, também representando Wilsom Picler – 

Diretor Presidente da UNINTER – Educacional S/A; David Kuceki E Sérgio Dias – Igreja de Jesus Cristo 

dos Santos dos Últimos Dias; Pastor Jorge Schiferdecker – Igreja Evangélica de Confissão Luterana; Katia 

Sequeira – Instituto Rudolf Steiner; Rosangela Percicotti – Organização Brahma Kumaris; Kalyanii Souza – 

Observadora; Johnny A Polak – Movimento Ashtar Sheran; Ranchor Das – Devoto de Krishna e Mª 

Angélica Chagas – Secretária da CREUNI.  

Sob a regência do Capitão Eliseu, a cerimônia iniciou com a execução dos Hinos Nacionais da 

Ucrânia e do Brasil e com o Toque do Silêncio em memória dos que morreram em decorrência desta 

lastimável guerra, executados pela prestimosa Orquestra da Polícia Militar do Paraná. 

Em seguida, houve um longo momento de reflexão e oração dirigida por Dom Volodemer. Cada 

participante falou um pouco sobre a paz a partir de sua cultura e religião. Vitorio Sorotiuk discorreu mais 

longamente sobre o Comitê Humanitas Ukraine Brasil, criado recentemente para o acolhimento e auxílio que 

coordena ações de ajuda humanitária de emergência, necessárias à Ucrânia e aos refugiados de guerra 

ucranianos que vieram e estão vindo ao Brasil. Ao final, todos juntos, levantando as mãos, oraram em voz 

alta por três vezes: “Senhor da paz esteja conosco!”. 

O Coordenador da CREUNI Luiz Omar Santos Sabóia fez suas considerações finais e foram 

firmadas algumas iniciativas de colaboração com o Comitê Humanitas, reforçando a ajuda humanitária aos 

refugiados ucranianos. Disse Luiz Omar: “Que 

continuemos nesta empreitada pelo Bem e pela 

Paz na Ucrânia e no Mundo e pela acolhida de 

nossos irmãos e irmãos que venham se refugiar 

aqui em Curitiba”. 

Para encerrar o encontro fraterno de 

diálogo interreligioso e de solidariedade à 

Ucrânia, foi servido um lanche trivial. 

 

Secretariado Metropolitano 


