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Слава Ісусу Христу!
Por motivo de saúde, não consegui editar o Boletim Eparquial eletrônico mensalmente, como
vinha sendo planejado e realizado até agora. Por isso, estou lançando num único número as matérias dos
meses de abril e maio. Agradeço a todos que, sabendo das minhas dificuldades, estiveram orando por
mim.
O tempo passou tão rapidamente, parecendo que ele foge de nós. Talvez seja melhor dizer que
somos nós que passamos muito rapidamente no tempo, fazendo com que nossa consciência perceba
melhor as limitações da nossa vida terrena. E quando aparecem os imprevistos e infortúnios, sentimonos ainda mais limitados. Basta que sejamos acometidos por alguma moléstia e logo percebemos o
quanto perdemos em eficiência e qualidade de vida. Sentimos “na pele” o quanto esta vida é fugaz e
passageira. Percebemos com mais clareza e contundência que somos seres finitos, porém abertos ao
infinito.
Precisamos fazer projetos e planos e nos esforçarmos a fim de realizá-los satisfatoriamente.
Necessitamos ter certa previsão em nossas atividades, das condições meteorológicas, das viagens e até
mesmo dos nossos eventos. Mas, como ressaltou um psiquiatra ao comentar a tragédia do Air Bus 330
que caiu e afundou no meio do Oceano Atlântico, dizimando 228 vidas humanas, não existe
previsibilidade total: a imprevisibilidade faz parte da condição humana, por mais que ela tenha sempre
em mãos todas as tecnologias de ponta, neste caso, ligadas à aviação. Não basta ter somente um
aparelhamento técnico sofisticado: é preciso cuidar também da responsabilidade humana. As previsões
nunca serão totalmente precisas, abrindo margem ao imprevisto e inesperado, o que possibilita o espírito
de aventura. Praticamente em tudo o que fazemos pode surgir algo desconhecido. Teologicamente,
podemos dizer que Deus tem a sua “pedagogia” ao conduzir nossas vidas. Assim, a vida sempre terá um
toque de mistério. E é por isso que a vida é uma eterna caminhada, uma busca, busca do eterno, do
infinito: Deus.
Neste número, o caro leitor poderá ler e refletir sobre as seguintes matérias:
● Carta Pastoral de Dom Volodemer por ocasião do Ano Vocacional Presbiteral (em ucraniano);
● Espírito Santo e Vocação – Padre Antônio Royk Sobrinho, OSBM;
● A fé e a missionariedade nos escritos do Apóstolo Paulo e em sua atividade – Padre Elias
Marinhuk, OSBM;
● Eucaristia e Campanha da Fraternidade 2009 – Dom Volodemer;
● Restauração da Igreja Imaculada Conceição em Antônio Olinto – Ana Paula Wrublevski;
● Encontro de famílias em Ivaí – Marcos Nogas;
● Superiora Geral das Irmãs Basilianas em visita ao Brasil;
● Homenagem à Professora Doutora Oksana Boruszenko;
● Assembléia Geral da CNBB – Dom Daniel Kozlinski;
● Restauração da Igreja São Miguel Arcanjo em Serra do Tigre – Mallet
– Dom Daniel Kozlinski;
● Cavalgada abençoada em Queimadas – Prudentópolis;
● Comunidade de Pedra Branca constrói seu novo templo;
● Ordenação sacerdotal em Craveiro – Pe. João Karpovicz Sobrinho, OSBM;
● Nomeações do Presidente e da Secretária da Comissão Patriarcal do Sobor Patriarcal sobre a
Vida Consagrada de 2011 no Brasil;
● Agenda.
Desejo muita saúde e muita paz a todos, aquela Paz que somente Cristo pode vos proporcionar.
Dom Volodemer Koubetch, OSBM
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ДУШПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ
З НАГОДИ СВЯЩЕНИЧОГО РОКУ ПОКЛИКАННЯ
Слава Ісусу Христу!
Всечесні Отці Єпархіальні, Високопреподобні Отці й Брати Василіанського Чину,
Дорогі Диякони й Семінаристи, Преподобні Сестри,
Шановні Катехитки Світського Інституту Серця Ісусового,
Вельмиповажані Провідники Церковних Комітетів й усіх Єпархіальних Пасторалів
та Прицерковних Братсв і Товариств, Дорогі Катехитки, Дорогі Вірні!
В цьому 2009-у році продовжуємо Рік Покликання з наголосом на священичому покликанні,
згідно з постановою минулорічного Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви. Для
того, Блаженніший Любомир Гузар, наш Верховний Архієпископ, видав два окремі листи: один це –
проголошення того священичого року для всіх вірних; а другий це – послання для
священнослужителів та семінаристів. Цього року, на початку лютого, відбувся тут у Куритибі гарний
з’їзд вихователів наших Семінарій з Канади, Америки й Бразилії, під проводом Владики Кена
Новаківського, який є головою Патріаршої Комісії в справах священичого виховання. Головна тема
цьогорічної Бразильської Єпископської Конференції і також нашого українського Синоду буде про
священиче виховання. Справа є дуже поважна й на часі. Матимемо багато матеріалу до вивчення і
напевно багато постанов до виконання. Бажаємо поділитися з вами деякими фундаментальними
думками й накреслити деякі практичні діяння на цей рік.
І. ОСНОВНІ ДУМКИ
Подаємо для нашої роздуми й застанови головні думки Блаженнішого Любомира в листі
проголошення року священичого покликання (Прог) й у посланні до священиків та питомців (Посл).
1. Родина. “Ще більше пробудженню і зростанню священичого покликання сприяє добра
християнська родина, яка є немовби колискою або теплицею нових духовних покликань. [...].
Господь Бог, як добрий Батько і Господар, кличе достатнє число робітників на своє жниво (пор. Лк
10,2). Якщо гідних кандидатів все ж таки не достатньо, то часто в цьому винні ми, люди, зокрема
через занепад духовного життя в наших родинах” (Прог).
2.
Парафія.
“Добра
парафія це – плідна земля, яка
дає гарні плоди священичих
покликань” (Прог). Добра є “та
церковна громада, в якій грішні
люди – бо ж Церква складається
з грішних людей – стараються
всіма силами жити по-Божому,
а між ними на першому місці
їхній душпастир. В усьому, що
він робить, мусить домінувати
бажання якнайкраще виконати
Божий і церковний закон. [...].
Парафія чи церковна громада
взагалі – це велике спільне
гармонійне діло, в якому задіяні
усі члени, і священнослужитель,
і миряни. Тільки спільними
силами, розуміючи і виявляючи
пошану до завдання кожного у
розбудові
Божого
Царства,
можна здійснювати освячення
світу і всього, що навколо нас, як
цього бажає наш небесний
Спаситель” (Посл).
“Для розвитку і зростання нашої
3. Особа священика.
Церкви потрібні добрі духовні
провідники,
а
такими
насамперед
є
відповідно
підготовлені та призначені до
цього священнослужителі. [...] А
вже зовсім нищівним є поганий
São João Maria Vianey
життєвий
приклад
якогось
священика, особливо місцевого
душпастиря” (Прог). “Гідність священика основується на тому, що він є живою іконою Христа –
Доброго Пастиря серед своїх вірних силою і діянням Святого Духа. Джерело гідності священика – у
вічному священстві Христа. [...]. Є одна прикмета, без якої священик не може бути собою: він мусить
бути чоловіком Божим. Ця риса є плодом не якогось природного таланту, а постійної та усердної
молитви. В усьому, що робить священик, повірені його духовній опіці люди мусять відчути діяння
Божої благодаті. Інакше він залишається тільки добрим працівником, але не справжнім священиком”
(Посл).
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4. Священик – служитель Церкви. В першій мірі пригадаймо, що сам Ісус Христос є
підставою потрійного священнослужіння священика: як вчителя, як святителя і як пастиря.
- Вчитель. “Священнослужитель має багато нагод бути вчителем, і побожний народ хоче
почути від нього авторитетне поучення. Найголовнішим засобом для священного вчителя є проповідь
– живе Боже слово. Дуже прикро чути, як наші миряни, старші і молодші, голосно нарікають на
якість проповідей. [...]. Священнослужитель навчає також в інші способи: поученням під час уділення
святої тайни Сповіді, порадою для поодиноких людей, які звертаються до нього за допомогою,
словом на різних парафіяльних зібраннях, статтями у парафіяльних бюлетенях чи єпархіальній газеті.
Це все засоби, які треба використовувати і до яких, як вже вище було згадано стосовно
проповідування, треба ретельно готуватися. Проповідь Божого слова ставить ще одну важливу
вимогу перед священнослужителем, а саме: вірити в те, що він проповідує, та згідно із тією вірою
влаштовувати своє життя. У священика слова і діла мусять становити одне ціле. Поведінка священика
– це необхідне доповнення Божої науки, яка виходить із його уст” (Посл).
- Святитель. Священик себе постійно освячує та освячує своїх вірних. “Свята тайна
Священства освячує особу, яка її приймає, однак передусім вона дається як засіб для служіння святій
Церкві. [...] Літургійна молитва – це спілкування з Богом, це молитва Церкви, це та молитва, в якій
Ісус обіцяв свою особливу присутність. Через літургійну молитву Господь освячує людину. [...] Крім
літургійної молитви, священик потребує ще й особистої духовної практики, і то щоденної. Ми знаємо
ще з навчання в семінарії, що треба читати Святе Письмо і над ним молитовно роздумувати. [...] Ми,
як люди, дуже обмежені і самі мало що здатні зробити, але Господь Бог, діючи через нас, може
досягати гідних подиву успіхів. Через молитву ми стаємо чудовим знаряддям у Божих руках. [...].
Ніхто в усьому світі не має в руках таких потужних засобів оздоровлення і освячення людського
життя, як саме християнські священнослужителі” (Посл).
- Пастир. “Служити так, як це робив Ісус Христос – це велике мистецтво. Добрий священик
вчитується в євангельські тексти, щоб пройнятися Христовим духом і пізнати Його приклад. [...]
Священнослужитель, який в повному значенні цього слова є добрим пастирем і який, здавалося б,
нічого не залишає для себе, все віддає, – одержує велике внутрішнє задоволення від Господа і
створює навколо себе атмосферу тихого щастя і справжньої радості. [...]. Священик “знає кожну
хвору, убогу, потребуючу людину у своїй громаді, ніхто не виключений з-під його люблячої опіки.
Коли хтось із громади не бере участі в її житті, особливо – молитовному, він вишукує цю людину,
йде до неї з відкритим серцем, щоб запросити до спільноти. Священнослужитель близький кожній
особі у своїй громаді, він відкритий до спілкування, особливо з молодими членами громади,
старається, щоб через прицерковні братства та товариства краще здійснювати християнське життя.
Що вже й казати про катехизацію, про поглиблення розуміння віри у громаді, чи то з боку дорослих,
молоді та дітей. [...]. Священик “повинен бути у тісному зв’язку зі своєю громадою, підтримувати всі
здорові позитивні ініціативи у виховному, культурному, економічному і державницькому житті”
(Посл).
5. Спокуси суспільної округи. “Треба згадати і про негативний вплив, який мають сучасні
засоби масової інформації, що нерідко стають носіями антихристиянських ідей та поглядів” (Прог).
“Священнослужитель, який не осягнув цієї внутрішньої переміни із суто світського на Христовий
світогляд, не здатний належно відповісти на своє покликання, він продовжуватиме шукати земних
вартостей, людської слави, вигоди, легкого заробітку і нагромадження матеріальних благ. [...] Між
спокусами, якими нечиста сила старається повалити доброго душпастиря, ‘сребролюбіє’ є однією з
головних, бо, з одного боку, воно робить із священнослужителя ремісника, торгівця духовними
речами, а з другого – позбавляє його пошани серед довірених йому людей” (Посл).
6. Допомога вірних священикові. “Серед засобів підтримки, яку ціла церковна спільнота має
виявляти своїм священнослужителям, перше місце посідає молитва. [...]. Віруючі люди допомагають
своєму священикові. Бо перед ним стоять великі вимоги: як перед особою, як перед
священнослужителем, як перед адміністратором, як перед учителем, як перед громадянином, а якщо
він одружений – як перед чоловіком і батьком” (Прог). “Усі ми – члени святої Церкви – повинні
миттєво реагувати на випадки падіння священика, допомагати йому з любові – настановою чи іншим
дієвим способом, без злоби та приниження гідності, – допомагати так, як допомагають у бою воїни
прапороносцеві, який впав поранений, бо вони знають, що військо без прапора-орієнтира є легкою
здобиччю для ворога” (Посл).
7. Взаємодопомога між священиками. “Священнослужителі повинні жити як спільнота:
часто спілкуватися, зустрічатися з різних нагод, старатися працювати спільними силами,
обмінюватися досвідом служіння тощо. У спільноті священик знаходить потрібну підтримку, яка
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додає йому відваги і наснаги бути добрим слугою Христа. Священики повинні мати живе відчуття
солідарності, плекаючи справжню дружбу, захищаючи добре ім’я священнослужителя, допомагаючи
один одному у зростанні, запобігаючи упадкам інших та милосердно рятуючи тих, хто зламався.
Говорячи про солідарність, слід згадати і практичний аспект, бо часто один душпастир, який працює
у великій громаді, має всього вдосталь, інший, натомість, виконуючи служіння у нечисельній
громаді, ледве животіє. Для всіх священиків повинно бути самозрозумілим, що треба ділитися і
земними благами” (Посл).
8. Формація священика. “Упродовж усього свого життя священнослужитель повинен
старатися поглиблювати і осучаснювати свої знання та розуміння богослов’я і всіх допоміжних наук.
Добрий священик любить книжку і намагається широко пізнавати різні аспекти людського життя та
діяння. Він має бути ерудитом, не задля людської слави чи самозадоволення, а для того, щоб могти
краще зрозуміти Божу і людську правду. Священнослужителеві не достатньо бути побожним, він
мусить бути і освіченим, щоб його побожність могла ефективно діяти. Постійне самовдосконалення в
інтелектуальному плані таке ж вкрай важливе й необхідне, як і перманентна духовна формація”
(Посл).
ІІ. ПРАКТИЧНІ ДІЯННЯ
Маючи перед собою ці гарні, глибокі й преважливі поучення нашого Верховного
Архієпископа Любомира, яких заохочуємо, щоб дійсно увійшли в щоденне особисте священиче й
парафіяльне життя, бажаємо ще подати наступні практичні точки, щоб їх також ввести в життя
впродовж цього року.
1. Вивчення офіційних документів. Просимо читати й роздумувати та ставити в практику
Послання Блаженнішого до священиків та семінаристів, яке стараємося розповсюдити всіма нам
можливими засобами. Заохочуємо читати церковні документи, як Presbyterorum ordinis, Optatam
totius, Pastores dabo vobis та інші й також ті, які будуть видані цього року.
2. Молитви за священнослужителів і семінаристів.
a) Блаженніший Любомир пригадує рішення останнього Синоду (Р-08/681), щоб під час
Святої Літургії, на Потрійній Ектенії, додавати таке прохання:
“Ще молимось за наших священиків, дияконів, семінаристів і за їх святе покликання”.
b) Наш Верховний Архієпископ також поручає усім вірним нашої Церкви наступну Молитву
Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького про добре українське духовенство, яку
просимо проказувати при різних відправах і моліннях:
“Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя.
Нехай всемогутня Твоя Рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, Предвічний
Боже, у кожному поколінні, аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого Духа, – пастирів й
учителів Твого Закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого Об’явлення та з любов’ю навчати й
вести цей великий нарід.
Даруй українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йде про Твою славу
й добро цього народу.
Розпали в серцях українських священиків Духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима
премудрість Твого Об’явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав.
Благослови їхню працю і їхні наміри. Хорони від усякого лиха. І єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов’ю
були одно, – як Ти, Отче, зі Сином і Син з Тобою. Амінь”.
3. Згідно з постановою Синоду 2008, дня 24 квітня у Києві відбудеться Акт урочистого
проголошення бл. священномученика Омеляна Ковча покровителем душпастирів Української
Греко-Католицької Церкви. Треба й нам, у нашій Єпархії, зробити заходи, щоб пізнати життя того
блаженного й мати його як взірець у нашій душпастирській праці.
4. Визначні священики, які працювали в нашій території, з подивом і подякою треба нам їх
пригадувати й цінити, бо вони поставили тривку підставу під будовою нашої Церкви в Бразилії й є
прикладом відданости для Бога й людей. Згадаємо тут бодай кілька тих жертвенних місіонерів: о.
Нікона Роздольського, о. Петра Процьківа, о. Омеляна Ананевича, о. Маркіяна Шкірпана, ЧСВВ, о.
Климентія Бжуховського, ЧСВВ, о. Венедикта Мельника, ЧСВВ, о. Василя Зінка, ЧСВВ.
5. Різні душпастирські дії, як проповіді, місії, катехизації, збори Апостольства Молитви,
Марійської Дружини та Євхаристійного Молодечого Руху просимо використати, щоб говорити про
цінність й покликання до священства.
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6. Також різні засоби суспільного повідомлення, от як радієві програми, журнали, газети,
бюлетені нехай будуть використані для підкріплення священичої гідності й місії в Церкві Христовій.
7. Спеціальні нагоди, як день матері, день батька, тиждень родини, а особливо місяць
покликання (серпень) нехай будуть нагодами для щирої молитви, відповідного признання й
висвітлення священичого покликання.
8. Зустрічі й з’їзди священиків нехай будуть нагодами взаємного підбадьорення, скріплення
і нехай стануть виявом священичої любові й солідарності, як правдиве свідоцтво церковної єдності –
для скріплення цілого Христового стада.
9. Пропонуємо зорганізувати єпархіальний з’їзд семінаристів, десь під кінець цього року.
Планування такого з’їзду тимчасом поручено настоятелям Семінарії Св. Василія в Куритибі.
10. Цьогорічний Єпархіальний Соборчик повинен приглянутися цій тематиці в зв’язку з
уже настановленою темою євангелізації.
Дбання про священиче покликання, виховання в родинах, школах, спільнотах і парафіях і в
семінаріях, постійна формація та й праця священиків, словом – саме священство повинно лежати на
серці кожного християнина, бо в великій мірі від добрих священиків залежить буття й життя Церкви.
Благословення Господнє на вас!
Кир Володимир Ковбич, ЧСВВ
Єпарх
Куритиба, 25 березня 2009 року – в Празник Благовіщення.

ESPÍRITO SANTO,
SILÊNCIO E VOCAÇÃO
A juventude é o tempo da descoberta e da opção
vocacional. Entre a descoberta e a opção existe o
discernimento vocacional.
Toda a vocação provém de Deus. É o Espírito de
Deus que toca o coração humano, que fala, que chama, que
desafia até mesmo através dos sinais dos tempos e dos
desafios de circunstâncias concretas da vida.
O Espírito Santo é também o Espírito do
discernimento. É Ele que nos ilumina a discernir entre o
bem e o mal, entre a verdade e a não verdade. Entre a
vontade de Deus e a vontade própria ou a vontade do
mundo.
Mas o Espírito fala ao interior da pessoa. Por isso,
geralmente fala no silêncio. Pode até nos falar através de
fatos, durante a agitação..., mas necessita de um tempo e
lugar de silêncio para entender aquela voz que ouviu, para
discernir se realmente é a voz do Espírito que se ouviu.
O Espírito fala a Maria no silêncio. Nazaré é a
cidade humilde, considerada a cidade do silêncio. A vocação de Maria nasceu no silêncio. A gruta de Nazaré
representa silêncio. Na gruta silenciosa Maria dialoga com Deus através do diálogo com o Anjo. No silêncio
daquela gruta Jesus foi concebido. No seu silêncio existencial o Espírito fez Maria descobrir o mistério de
Jesus durante a sua vida pública. Em silêncio, ao pé da Cruz, Maria foi capaz de suportar com fé e manter
viva a esperança no futuro divino. No silêncio ao pé da cruz, Maria recebeu de Jesus a maternidade da
humanidade toda.
E Jesus? No silêncio Ele foi gerado. No silêncio, Ele passou a sua vida privada preparando-se para a
missão pública. Após receber o Espírito, após ser ungido, o Espírito o conduz ao deserto para preparar-se
para a missão. O deserto é o lugar do silêncio, por isso é o lugar onde a voz do Espírito se faz ouvir. É no
deserto que Jesus faz o discernimento entre a vontade de Deus, entre o Espírito de Deus e o Espírito do
Maligno.
Na vida de Jesus é comum Ele retirar-se para um lugar deserto, para o silêncio, de modo especial à
noite, para um contato com o Pai em Espírito. É no silêncio da noite que no Jardim das Oliveiras Jesus faz o
discernimento entre a sua vontade e a vontade do Pai e opta por fazer a vontade do Pai na noite de Quintafeira Santa que antecede a sua paixão e morte na cruz. É no abandono silencioso nas mãos do Pai que Cristo
entrega definitivamente seu Espírito ao Pai.
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Foi também no esconderijo silencioso do cenáculo em Jerusalém que Deus enviou o seu Espírito
sobre a comunidade apostólica e Maria; e, por isso, a Igreja também nasceu no silêncio.
Foi no silêncio do deserto que nasceu a Vida Consagrada.
É no silêncio, no estar a sós com Deus que se descobre a vocação pessoal de cada um. O Espírito de
Deus conduz ao “deserto” quem Ele quer conquistar e com quem ele quer dialogar.
Caro jovem, deixe-se conduzir por Deus ao “deserto” para ouvir a sua voz. O deserto é o seu interior.
O caminho para este deserto pode ser algum momento de silêncio em seu quarto, um momento de leitura e
de contemplação de uma passagem bíblica, uma música ambiente na hora do descanso, um momento a sós
em oração, uma visita à igreja para estar a sós com Cristo em silêncio, para falar com Ele com o coração,
com o olhar, com os sentimentos. Lembre-se sempre de que o silêncio interior nem sempre significa silêncio
exterior, mas o silêncio exterior conduz ao silêncio interior.
Deus deu ao ser humano dois olhos e dois ouvidos e uma boca somente. Podemos contemplar e ouvir
tantas coisas belas que, experimentadas interiormente, tornam-se expressão da verdade, expressão da
grandeza divina através de nossa boca. Porém, muitas vezes, falamos tanto, que nem nós mesmos somos
nossos ouvintes.
Caros jovens, Espírito Santo, vocação e silêncio são três realidades inseparáveis. A juventude é o
tempo da descoberta, do discernimento e da opção vocacional. Isto faz também com que a juventude
necessite de tempos de silêncio exterior e de atitude de silêncio interior para ouvir a voz do Espírito.
O Espírito Santo é quem faz amadurecer a pessoa cristã. É Ele quem leva à descoberta, à decisão, à
responsabilidade e ao compromisso com a vida e a vocação.
Que o Espírito Santo ilumine cada jovem na descoberta, discernimento e opção vocacional e que a
sua vida seja realmente uma vida no Espírito de Deus.
Pe. Antônio Royk Sobrinho, OSBM

A FÉ E A MISSIONARIEDADE
NOS ESCRITOS
DO APÓSTOLO PAULO
E EM SUA ATIVIDADE
A caminho de Damasco, o Apóstolo Paulo
começou a missão a partir do encontro com o
Ressuscitado (At 9), acontecimento que lhe abriu um
novo horizonte e uma decisão definitiva quanto à fé.
Nos seus escritos, Paulo cita a palavra ‘fé’ =
pístis por 142 vezes. No NT ela é citada 243 vezes.
Existe outra palavra correlacionada com a fé, que é a
palavra ‘creio’ = pistêuo, citada por Paulo 54 vezes e
no NT 241 vezes. Fé para Paulo é uma espécie de
abertura, de acolhida ou um sim incondicional àquilo
que é o conteúdo do Evangelho – que é Jesus Cristo e
sua revelação. E se a fé para Paulo é uma abertura ao
Evangelho, entende-se que não é uma obra. Fé não é
uma obra que compreende a criatividade da pessoa,
mas toda a pessoa. É um “sim” dito a Deus com todo o
seu ser. Em Hebreus 11,1, p. ex.: o autor dá uma
definição de fé; Paulo a define de forma diferente.
Vejamos duas importantes teses sobre o tema da fé em Paulo Apóstolo:

TESE I: segundo o professor da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, P. Ugo Vanni, nas
142 vezes quando São Paulo cita a palavra ‘fé’ em seus escritos, ele o faz essencialmente dentro de quatro
passos ou estágios:

6

Primeiro Estágio – Adesão
É uma primeira acolhida da fé ou uma fé inicial – um sim de acolhimento do conteúdo do
Evangelho. É o primeiro passo que Paulo fazia junto com as comunidades, primeiro aos judeus e depois aos
pagãos (cf. 1Cor 15,11). Cristo morto e ressuscitado que entra na vida, multiplicando aquilo que é positivo e
criando outras possibilidades de acolhida.
Neste primeiro passo, a fé não é um ato alógico e irracional. A escolha do Evangelho, neste caso, não
é uma escolha emotiva, mas parte da convicção interior do homem. É uma escolha de consciência, onde se
rompe a sintonia ilusória e acolhe-se o Evangelho como ato próprio, sendo aceito como uma abertura total à
Boa Notícia. Exemplo disto é bastante evidente na Primeira Carta aos Tessalonicenses.
Trata-se de um ato de vontade, onde a experiência de Deus é meta-conceitual, ou seja, a fé é um
querer Deus sem ter uma compreensão intelectual desse querer.
Segundo Estágio – Batismo
Esta fé vem acolhida através do Batismo – Romanos 6.
A partir do Batismo, o que existe é a assimilação da fé que acompanha o cristão durante toda a sua
vida e em todos os atos (cf. Rm 14,23). Esse dinamismo se desenvolve em todos os aspectos da vida. Passo a
passo, os aspectos negativos são purificados. O “sim” dado ao Evangelho não é um sim dado como aceitação
intelectual: “... pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo” (Gl 3,27). É o passo
onde os valores de Cristo penetram mais profundamente na vida da pessoa. Também em Gl 2,20: “Já não sou
eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim”. O elemento determinante das escolhas da pessoa deve ser “o
Cristo que vive em mim”. Para Paulo, neste caso, não se pode mais separar uma parte da vida para outras
coisas ou interesses, senão seria um discurso necrotizante. Não se pode fazer discursos cristológicos por
tudo, p. ex.: quando eu chego em casa e encontro um prato de sopa bem gostosa e digo ‘é Cristo quem o
preparou...” Não é não. Preparar a sopa é uma responsabilidade própria do cristão. Neste caso, não posso
misturar sopa com Cristo.
Este segundo passo é uma abertura constante que dura toda a vida. Exatamente, como nos descreve
Filipenses 3. É a capacidade diária de atingir cada vez mais fundo o pensamento, os sentimentos, as idéias de
uma pessoa ou de um grupo. É o recomeçar todo dia.
Terceiro Estágio – Fé Comunitária
É a fé em Cristo que fazemos quando estamos em comunidade, quando estamos juntos com os outros
– é a fé comunitária, a fé do ser Igreja.
Ela consiste nos valores de fé comuns e que são condivididos. Já existiram teólogos que se
equivocaram neste sentido: Conzelman dizia que “a fé não pode ser comunitária”; Bultmann discordou e
disse que “também a comunidade para Paulo é sujeito da fé”. A psicologia afirma: “quando nos encontramos
em grupo nos sentimos perfeitamente”. O fato de estar junto dá realce àquilo que é o conteúdo da fé.
Vejamos como exemplo o Prólogo da Carta aos Efésios e o discurso cristológico da Carta aos Filipenses.
Sob a influência de Paulo, a assembléia litúrgica trabalha. Na verdade, os escritos de Paulo são permeados
com hinos de fé comunitária. Para Paulo, a adesão da fé pessoal ou individual não supre a comunitária, mas
caminham juntas e se completam. Nas celebrações, p. ex.: o canto é uma expressão de fé comunitária.
Quarto Estágio – Fé Missionária
Quando lemos atentamente os Atos dos Apóstolos, especialmente a partir do capítulo 9, notamos que
Paulo é um dos principais expoentes da fé missionária.
Na ótica de Lucas, Paulo também é o expoente da Igreja missionária. Em Antioquia, Paulo faz a
primeira experiência cristã de comunidade. Quando Paulo e Barnabé partem, a comunidade lhes impõe as
mãos. Com isso, a comunidade participava e se definia neles. O gesto da imposição das mãos indica a
“koinonia”. Neste caso, é uma comunidade onde a fé adquirida pelo Batismo (2° Estágio) e a Fé Comunitária
(3° Estágio), já tem feito uma caminhada e se lançaram para fazer crescer a comunidade em quantidade e
qualidade. Aí começa a dimensão da Igreja missionária.
Para Paulo, a comunicação da fé se dá depois da maturação pessoal já acontecida pelo Batismo (2°
Estágio) – e quando a comunidade tem um verdadeiro projeto, onde os missionários vão pregar a Palavra de
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Deus unidos com a comunidade – Fé Comunitária (3° Estágio) e Fé Missionária (4° Estágio) – sem que seja
possível separar uns dos outros.
TESE II: outro estudioso do Apóstolo Paulo, Henrich Schlier, acentua que em Paulo a fé é
manifestada de duas maneiras:
Primeira maneira
Refere-se em todos os casos ao Evangelho, que é por si mesmo a “palavra de fé” (Rm 10,8). “Tendo
o mesmo espírito de fé a respeito do qual está escrito: Acreditei, por isto falei, cremos também nós, e por isto
falamos” (2Cor 4,13). A fé é em função do Evangelho e orientada ao mesmo. “Aprouve a Deus pela loucura
da pregação salvar aqueles que crêem” (1Cor 1,21). De fato, o Evangelho é “força de Deus para a salvação
de todo aquele que crê” (Rm 1,16), porque nele se encontra a justiça de Deus. A fé, referindo-se ao
Evangelho, também se refere à salvação, nele anunciada. “Agora... se manifestou a justiça de Deus... que
opera pela fé em Cristo Jesus, em favor de todos os que crêem” (Rm 3,21s). A fé é um modo de o homem
responder ao evento salvífico em Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho.
Segunda maneira
Tal referência ao Evangelho é descrita em termos ainda mais precisos. A fé acontece através da
escuta; ou melhor, poder-se-ia dizer que a fé acontece como escuta. Esta instância de Deus nos seus escritos
vem dita como “chamado” ou “apelo” (Rm 8,30; 9,24; 1Cor 1,9, etc), onde os cristãos, enquanto chamados,
definem o seu ser cristão como uma “vocação” (Rm 1,6.7; 8,28). Também em Efésios se faz referência ao
fato que a fé é escuta: “Nele também vós, tendo ouvido a Palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e nela tendo crido, fostes selados pelo espírito da promessa, o Espírito Santo” (Ef 1,13). Vejamos ainda a
citação aos Romanos 10,14-20, onde Paulo aborda o envio dos mensageiros, o anúncio feito por eles, a
escuta da pregação dos mensageiros, a fé e a confissão.
A fé é uma modalidade de escuta, a escuta é uma modalidade do crer. Mas a fé não é somente uma
escuta. Ela é o escutar em sentido mais acentuado, de quem percebe e colhe quanto escuta e crê nisso. A
escuta da fé se concretiza na obediência e culmina e se conserva no “escutar obediente”. Por isso, em Paulo,
a fé é relacionada com a obediência (cf. Rm 16,19 e 1,18; Rm 1,5; 16,26; 15,18; 10,16; 2Cor 9,13, 2Cor
10,5s.). Consequentemente, os incrédulos são chamados de desobedientes (cf. Rm 11,30.32; 10,21; 15,31).
A fé é a escuta do Evangelho – e, portanto, de Deus mesmo – e a Ele se confia na obediência,
ligando-se incondicionalmente à sua proposta. Esta fé tem seu modelo na fé de Abraão (cf. Rm 4,5).
Resumindo a tese do Apóstolo Paulo sobre a fé, Schlier nos recorda que:
- A fé não acredita em fórmulas, mas naquilo que nela mesma e por ela encontra expressão concreta.
- O objeto da fé é um dado histórico concreto; portanto, não vaga em uma incerteza subjetiva.
- A fé nunca acredita num evento único e isolado, mas declara obediência a toda pessoa e ao evento
global de Jesus Cristo.
- Acreditando no evento salvífico de Cristo, esta fé é sempre comum e entende produzir uma fé
comunitária. Vale lembrar que é a fé da Igreja.
- Esta fé é “graça” e não prestação. É também uma decisão. Trata-se de dom e não produto disso que
o homem faz. Pode-se dizer que ela é decisão à obediência por força da graça.
As duas teses colocadas acima nos acentuam que nos escritos paulinos, bem como em sua atividade,
o Apóstolo era muito atento ao tema da fé, que deveria ser trabalhada no sentido de levar de uma escuta para
a obediência e, consequentemente, ao crescimento nos quatro passos abordados por Ugo Vanni, ou seja, a
uma adesão inicial, ao Batismo, à vivência de uma fé comunitária ou eclesial e à missão.
Nesse sentido, supõe-se que Paulo sabia muito bem do valor da fé na vida dos seus ouvintes e a sua
missão teve sucesso, graças ao apoio das comunidades eclesiais por ele fundadas.
Como Igreja do século XXI, temos no modelo de fé pregada e testemunhada por Paulo Apóstolo a
certeza de que a nossa missão será objeto de acolhida na medida em estivermos unidos com as comunidades
em vista do evento salvífico de Jesus Cristo a ser anunciado. A partir daí a presença do Espírito Santo na
missão será vista como dom divino revelado comunitariamente e não como simples projeto humano que
possa levar a um vago misticismo religioso.
Pe. Elias Marinhuk, OSBM
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EUCARISTIA
E CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2009
“Na Eucaristia, a Igreja celebra o
mistério pascal de Cristo, celebra a paz que é
dada por ele. Faz memória, participa no modo
de vida de Jesus, comunga sacramentalmente
com ele, que é a sua paz. A partir da comunhão
sacramental com Jesus,
a Igreja, animada pelo
Espírito
Santo,
é
enviada em missão”,
diz
o
texto
da
Campanha
da
Fraternidade deste ano
(nº 223). Cito a seguir
mais alguns textos da
Campanha e depois
faço
algumas
considerações
para
motivar
a
nossa
vivência
eucarística,
pois no mês de junho
celebramos a belíssima Festa de Corpus Christi.
“Todos participam da missão da Igreja
enquanto constroem uma comunidade de amor
para a qual as demais pessoas se sentem atraídas
a partir da comunhão entre seus membros. Não
é possível pensar em missão sem comunhão
nem em comunhão sem missão” (nº 224). “Essa
missão tem como um dos seus principais
objetivos a reconciliação. Jesus derrama o seu
sangue para a remissão dos pecados. O mesmo
Jesus ensina a rezar: ‘Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos que nos devem’
(Mt 6,12). Participar do sacramento da
Eucaristia implica o compromisso da
misericórdia, da reconciliação e da superação
amorosa dos problemas que se fazem presentes
nos relacionamentos humanos” (nº 225).
Por essas palavras, vemos que a
celebração autêntica e coerente da Eucaristia,
realizada na comunidade eclesial, tem e deve ter
uma repercussão vital e concreta no dia-a-dia do
cristão. Deve ser uma extensão da Eucaristia: o
comungante que recebe o pão eucarístico se
torna pão para os outros. Isso é fundamento da
paz e da justiça.
De fato, diz o texto: “A participação na
Eucaristia exige a luta na construção de novos
relacionamentos, fundamentados nos valores
pregados por Jesus. Para que isso seja possível,
a Eucaristia é presença viva de Jesus, é graça, é
força. A Eucaristia é fonte de novos
relacionamentos que possibilitam a segurança e
a paz” (nº 227).

Mas é preciso algo mais para que a
missão da Igreja seja concretizada. No nº 228
lemos: “Para que a missão em vista da
construção da comunhão aconteça, é necessária
a ação do Espírito Santo. Ele é invocado ‘a fim
de que as nossas ofertas
se mudem no Corpo e no
Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.” “É o
Espírito Santo quem cria
as condições para que
todos sejam capazes de
construir a comunhão
exigida pela Eucaristia”,
como nós vivenciamos
nas orações eucarísticas.
A Eucaristia é
memória e atualização
do
mistério
pascal,
passado e presente, mas
é também o nosso futuro: “A Eucaristia – diz o
texto – também remete às realidades futuras.
Nela, a Igreja celebra a morte e a ressurreição
do Senhor até que ele venha (cf. 1Cor 11,26),
esperando e pedindo a sua vinda. ‘Vinde,
Senhor Jesus!’ é a aclamação final do mistério
da nossa fé. A vinda do Senhor é a realização
plena de suas promessas, é a participação plena
no Reino definitivo, Reino da justiça, da
caridade e da paz e, consequentemente, de
segurança” (nº 229).
Diante destes apelos da Igreja, todos os
fiéis precisam mobilizar-se e fazer a sua parcela
na construção de um mundo melhor, menos
violento. Os desafios do mundo contemporâneo
e, especialmente do nosso querido Brasil, são
enormes e é necessário juntar as forças
existentes para alcançar as metas comuns para o
bem da humanidade e do planeta: a paz, que é
fruto da justiça; a fraternidade, que pode ser
concretizada buscando mais segurança, que, por
sua vez, será uma realidade, se houver mais
educação, mais ética, mais emprego, numa
palavra, mais justiça social.
Na Eucaristia ofertamos ao Senhor as
nossas realizações pastorais, os projetos, as
nossas intenções e esforços, pois ela é o ápice
da vida eclesial e cristã. Mas também partimos
da
mesma
Eucaristia,
revigorados
e
impulsionados, para realizarmos a nossa missão
no mundo de hoje, pois ela é a fonte do
dinamismo espiritual e moral. Santo Inácio de
Antioquia disse que os cristãos são aqueles que
“vivem de acordo com o Domingo”, na fé da
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ressurreição do Senhor e da sua presença na
celebração eucarística (Ad Magnésios, 9, 1:
Patres Apostolici, F.X. Funk ed., Tübingen
1992, 196).
O pensamento de João Paulo II, em sua
Encíclica Ecclesia de Eucharistia, confirma e
reforça o que foi relatado acima: “Conseqüência
significativa da tensão escatológica presente na
Eucaristia é o estímulo que dá à nossa
caminhada na história, lançando uma semente
de ativa esperança na dedicação diária de cada
um aos seus próprios deveres. De fato se a visão
cristã leva a olhar para o ‘novo céu’ e a ‘nova

terra’ (Ap 21,1), isso não enfraquece, antes
estimula o nosso sentido de responsabilidade
pela terra presente. Desejo reafirmá-lo com
vigor ao início do Novo Milênio, para que os
cristãos se sintam ainda mais decididos a não
descurar os seus deveres de cidadãos terrenos.
Têm o dever de contribuir com a luz do
Evangelho para a edificação de um mundo à
medida do homem e plenamente conforme ao
desígnio de Deus” (nº 20).

Dom Volodemer Koubetch, OSBM

RESTAURAÇÃO DA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO
EM ANTONIO OLINTO
Localizada no município de Antônio
Olinto, região Sul do Estado do Paraná, a
Igreja Imaculada Conceição de Nossa
Senhora é um exemplar único da arquitetura
em
madeira.
Tombada pelo
Patrimônio Estadual
desde
1999, sua construção no estilo
bizantino, segue as técnicas
utilizadas pelos
imigrantes ucranianos.
A
construção teve
início em 1902,
sob a supervisão do Padre
Clemente Bzuchouski, OSBM; após alguns
anos, essa responsabilidade passou a ser do
Padre João Michalczuk, sendo inaugurada
em 1913. As características mais marcantes
da obra estão na estrutura de madeira, nas
paredes duplas, na planta cruciforme e na
cobertura formada por cinco cúpulas.
O restauro da igreja teve início no
final de 2008. Após quase um século de sua
inauguração, a Igreja ucraniana de Antônio
Olinto ganha vida nova. Para compreender o
restauro, é importante salientar que esse
procedimento é uma forma especifica de
intervenção, visando à preservação do
monumento histórico – um verdadeiro Bem.
O conhecimento de documentos normativos
conhecidos por Cartas Patrimoniais é de
grande importância, uma vez que essas
cartas são o resultado de eventos

promovidos por instituições internacionais
de preservação e especialistas da área.
A
manutenção
dos
materiais
originais é de fundamental relevância, de
modo a evitar a
falsificação do
caráter artístico
e histórico, garantindo a autenticidade
da
construção. Seguindo
este
comceito,
as
peças das paredes e do piso
foram mapeadas
de
forma
a
possibilitar
a
retirada
para
limpeza das partes e, após reparos, a
recolocação das mesmas no local exato da
construção original. Quando se torna
impossível o uso das mesmas técnicas e
materiais da construção original, é feita uma
análise criteriosa da situação e pode ocorrer
o uso de técnicas atuais, desde que haja a
aprovação
do
IPHAN
(Instituto
do
Patrimônio Histórico Artístico Nacional),
órgão responsável pela preservação do
patrimônio histórico.
Restaurar um Bem como este
significa muito mais que preservar um
patrimônio arquitetônico: é também o
resgate dos valores culturais e tradições de
uma comunidade.
Ana Paula Wrublevski
Arquiteta e Urbanista
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ENCONTRO
DAS FAMÍLIAS
EM IVAÍ
Para os adolescentes, o
casal Francisco e Eloiza proferiu
uma
palestra
abordando
a
necessidade de cada um semear a
cultura da paz através da atitude
cristã na escola, na família e na
sociedade. Abordou-se o tema da
campanha da fraternidade –
segurança pública, da violência
presenciada na atualidade, dos
vícios que seduzem os adolescentes, a fim de
sensibilizar
o
público
quanto
às
consequências
da
desobediência
aos
ensinamentos de Jesus Cristo.
Para as crianças da faixa etária entre 4
e 7 anos, o tema principal foi “Nosso Papel
como Filhos”, sob a responsabilidade do casal
Reinaldo e Cristiane. Dentro desse tema foi
abordada a importância da obediência e o
respeito aos pais,
aos amiguinhos, aos
animais e a natureza, da oração em família.
Os temas foram abordados de forma
simultânea através de músicas, desenhos e
manuseio de massinhas. No final das
atividades, as crianças fizeram um trabalho de
colagem (coelho num copo descartável)
para ser entregue aos pais. A coordenação
ficou por conta dos casais Clóvis e Inês e
Ambrósio e Virgínia.
Às 11 horas, foi celebrada a Divina
Liturgia pelo Bispo Dom Daniel e após foi
servido o almoço.
Às 14 horas, a palestra para os casais
teve como tema “Família, Comunidade e
Liderança” e foi proferida pelo casal Marcos e
Danielle Nogas. As crianças também tiveram
sequência em suas atividades, através de
recreação, coordenada pelos casais Robson e
Eliane e Luiz e Magda. Também houve
distribuição de balas e doces. O evento foi
encerrado com uma grande confraternização,
em que os filhos entregaram presentes aos
pais.
Nós da equipe da Pastoral Familiar
“Sagrada Família” ficamos muito felizes com
a participação maciça da comunidade de Ivaí.
Agradecemos ao Bispo Dom Daniel, ao Padre
Dionísio, às Irmãs SMI e a todos que
contribuíram para que nossa estadia em Ivaí
fosse tão agradável e o encontro um grande
sucesso.
Marcos Nogas

No dia 22 de março realizou-se em
Ivaí o “Encontro das Famílias”, que reuniu
mais de 130 famílias. Entre pais e filhos,
havia mais de 400 pessoas. O evento foi
promovido pelo Pároco Padre Dionísio
Horbus, OSBM, Irmãs Servas de Maria
Imaculada e Comissão da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus de Ivaí, com o apoio do
Bispo Dom Daniel Kozlinski.
As palestras para os casais, crianças e
adolescentes, assim como a recreação, foram
realizadas pela equipe da Pastoral Familiar
Sagrada Família da Eparquia São João
Batista. Participaram os casais Nilson e Lucia
Helena Nogacz, Luiz e Magda Ghirelli, Clóvis
e Inês Burato, Reinaldo e Cristiane Andrade,
Marcos e Danielle Nogas, Francisco e Eloiza
Riedi, Robson e Eliane Kovalhuk, Ambrósio e
Virginia Istchuk e a Catequista Maria
Aparecida Pankievicz.
Nossa equipe chegou a Ivaí no sábado
à noite e foi calorosamente recebida no
Noviciado das Irmãs SMI, coordenado pela
Irmã Dositeia Onesko, superiora da casa e
Irmã Monica Starepravo. Após o jantar,
tivemos uma reunião com D. Daniel sobre os
últimos preparativos para o evento do dia
seguinte. Domingo pela manhã, reunimo-nos
na belíssima capela do noviciado para a
oração. Após o café, nos dirigimos até o
clube, local das palestras.
O evento para os casais teve início às
09h30min, com uma oração coordenada pela
Catequista Maria Aparecida e em seguida a
palestra do casal Nilson e Lucia Helena
Nogacz,
intitulada
“As
Bênçãos
do
Sacramento do Matrimônio”, que abordou a
orientação cristã das famílias, especialmente
sob o ponto de vista de São Paulo Apóstolo.
Paralelamente, os demais casais
trabalharam com as crianças e adolescentes os
seguintes temas:
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SUPERIORA GERAL
DAS IRMÃS BASILIANAS
EM VISITA AO BRASIL
As Ordens e Congregações possuem suas
sedes gerais normalmente em Roma e seus
superiores(as) gerais, com certa periodicidade,
normatizada pelas suas respectivas constituições,
visitam
oficialmente
(equivale
a
dizer
canonicamente) seus súditos espalhados pelos
diversos países onde residem. Assim, a Superiora
Geral das Irmãs Basilianas Irmã Miriam Clara
Koval, OSBM veio fazer a visita canônica à
“Delegatura” Brasileira, permanecendo aqui do
dia 6 a 20 de abril, partindo para a Argentina, a
fim de visitar as irmãs daquela província. A
“Delegatura” é uma configuração canônica
inferior à Província; por isso, as irmãs Basilianas
do Brasil são filiadas à Província da Argentina. A
“Delegatura” Brasileira tem o seu centro em
Curitiba, no Bairro Boqueirão, onde está o seu
noviciado; possui duas outras residências: em
Canoinhas, Santa Catarina, e em Reserva, Paraná.
No início deste ano, as Irmãs da
Delegatura Brasileira tiveram o seu capítulo geral
durante o qual reelegeram a Irmã Lúcia Salkouski
como Superiora, a Irmã Maria Dmetriv como vice
e a Irmã Margarete Kaveski como ecônoma.
Na quinta-feira Santa, dia 9 de abril, após
a celebração da bênção dos Santos Óleos na
Catedral São João Batista e o lanche de
confraternização no salão paroquial, o Eparca
Dom Volodemer Koubetch, OSBM recebeu em
sua residência a visita da Madre Miriam, que
estava acompanhada pela Irmã Marta Tsembala da
Argentina e pelas Irmãs Maria Dmetriv e Ariane

Andruchechen do convento do Boqueirão, em
Curitiba.
A Madre presenteou o Bispo com um
autêntico ícone de Nossa Senhora. Os
interlocutores conversaram bastante sobre a vida
da Igreja no Brasil, o Sobor Patriarcal Monástico,
o trabalho em conjunto da Ordem Masculina e
Feminina para o aprofundamento de São Basílio
com objetivo de encarná-lo na vida monástica
atual, a missão da Ordem Basiliana Feminina na
Igreja,
a
dimensão
contemplativa
do
monasticismo, o problema das vocações, a
formação dos religiosos e os desafios da
inculturação do Rito Ucraniano no Brasil e na
Argentina.
A Eparquia São João Batista agradece a
visita da Madre Geral Miriam, pelo trabalho pastoral
de suas religiosas e lhe deseja muito sucesso
apostólico!

HOMENAGEM
À PROFESSORA DOUTORA
OKSANA BORUSZENKO
No Domingo de São Tomé, dia 19
de abril, com início às 9h, na igreja matriz
de Martim Afonso, o
Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM
celebrou a Missa do
70º Aniversário da
Professora
Doutora
Oksana Boruszenko. O
Pároco Elias Marinhuk, OSBM introduziu a cerimônia. O
Diácono João Karpovicz Sobrinho, OSBM leu uma biografia
da Professora. Na homilia, falando em
ucraniano, o Bispo fez uma homenagem à

ilustre pessoa, destacando seus admiráveis
méritos
acadêmicos
e
culturais,
especialmente voltados à comunidade
ucraniana no Brasil, e
incentivou a geração
mais jovem a seguir
seu exemplo. No final
da Missa entregou-lhe
a bênção papal sob a
entoação de um solene “mhohaia lita”.
Sábado à noite, dia 25
de abril, no Círculo Militar de Curitiba,
houve um jantar festivo em homenagem à
Professora
Boruszenko.
Fizeram-se
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presentes várias autoridades acadêmicas
da Universidade Federal do Paraná, líderes
da comunidade ucraniana, religiosos e
religiosas, ex-alunos, amigos e familiares.
Especial saudação foi proferida pela
Consulesa da Ucrânia Larissa Myronenko,
que leu as felicitações do primeiro
substituto do Ministro das Relações
Exteriores da Ucrânia Kostenko e do
Embaixador
da
Ucrânia
no
Brasil
Volodemer Lakomov, que destacaram a
rica atividade cultural da homenageada,
voltada à preservação da cultura ucraniana
em terras brasileiras. Entre as autoridades
eclesiásticas estavam presentes os Bispos
dirigentes das Igrejas Ucranianas Católica
e Ortodoxa: Dom Volodemer Koubetch,
OSBM e Dom Jeremias Ferens.

contribuição
dessa
comunidade
ao
desenvolvimento do Paraná e do Brasil.
É considerada pela Comunidade
Acadêmica Internacional uma das grandes
especialistas em sua área de pesquisa.
Prestou
relevante
contribuição
ao
desenvolvimento dos Estudos Eslavos no
Brasil, tendo sido inclusive organizadora
do primeiro Congresso Brasileiro de
Eslavística.

Dados biográficos
da Professora Boruszenko
Nascida em 09.04.1939, é de
nacionalidade brasileira naturalizada. Sua
educação
universitária
se
deu
na
Universidade Federal do Paraná. Ela é
Doutora
em
História
Eslava
pela
Universidade de Munique da Alemanha.
Durante 25 anos foi professora dos
Cursos de Graduação em História na
Universidade Federal do Paraná. Foi
também
Professora
Visitante
da
Universidade de San Clemente de Buenos
Aires, da Universidade de Manitoba no
Canadá, da Universidade de Munique e da
Universidade de Columbia em Nova
Iorque.
Integra o corpo docente dos Cursos
de
Pós-Graduação
em
História
da
Universidade Federal do Paraná, nos quais
orientou 26 teses de mestrado e doutorado
e onde formou pesquisadores na área de
estudos da imigração.
Concentrou sua atividade científica
nos estudos de imigração no Paraná, dando
especial enfoque à imigração ucraniana.
Nessa área publicou 84 trabalhos no
Brasil, Canadá, Alemanha, Estados Unidos
e no seu país de origem – Ucrânia.
Foi a primeira pesquisadora a
dedicar-se de modo sistemático ao estudo
da imigração ucraniana no Paraná e a ela
se deve a preservação de muitos arquivos
históricos da comunidade, inclusive na
Ucrânia. Graças a seus estudos e
pesquisas, tem-se conhecimento hoje quem
são os ucranianos no Brasil e a grande

Pelos
trabalhos
científicos
desenvolvidos,
recebeu
cidadania
honorária de Winnipeg, capital da
Província de Manitoba no Canadá, Prêmio
Cidade de Curitiba, da Câmara Municipal,
Cidadania Honorária de Curitiba, da
Prefeitura Municipal, bem como Medalha
de Honra ao Mérito do Governo da
Ucrânia.
Além do seu trabalho profissional,
dedica-se à comunidade ucraniana, tendo
sido Presidente de sua Organização
Feminina,
Vice-Presidente
da
Confederação
Mundial
de
Mulheres
Ucranianas, bem como
integrante da
Diretoria
da
Representação
Central
Ucraniano-brasileira.
Dirigiu também o Patrimônio
Histórico de Curitiba na década de 90,
quando, sob sua orientação, foi construído
o Memorial Ucraniano, em comemoração
ao centenário desta imigração, que foi
inaugurado
pelo
Presidente
Leonid
Kutchma da Ucrânia, em 1995.
A Eparquia São João Batista saúda de
coração a ilustre Professora Doutora Oksana
Boruszenko e lhe deseja muita saúde, paz e
bênçãos divinas por ocasião de seu 70º
aniversário!
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ASSEMBLÉIA GERAL DA CNBB
de convivência na oração, no diálogo, no
encontro. Junto com isso, a Igreja faz a leitura de
sua caminhada nos dias de hoje.
Nesta Assembléia, estudou-se, em
primeiro lugar, um documento: a formação dos
presbíteros na Igreja do Brasil de hoje. Houve a
aprovação deste documento, que foi estudado por
equipes de especialistas, composta por Bispos,
Sacerdotes, Professores de Teologia e Filosofia de
todo o Brasil. Na Assembléia, foi lido o
documento e ao mesmo tempo, foram realizadas
ainda as últimas observações. Este documento,
aprovado pelos Bispos, agora é enviado para a
Congregação do Clero, em Roma, para a revisão
geral e, em seguida, será publicado como uma
orientação para a formação dos sacerdotes no
Brasil de hoje. Mais tarde, faremos uma exposição
a todos sobre este documento.
Além do tema principal, dois temas foram
prioritários: a iniciação cristã nos dias de hoje e a
aplicação do projeto da Missão Continental no
Brasil de hoje. Quanto à Iniciação Cristã,
lembremos que se celebra hoje no Brasil o Ano
Catequético: Catequese, caminho para o
discipulado.

Realizou-se, entre os dias 23 de abril a 01
de maio, em Itaici, São Paulo, a 47ª Assembléia
Geral da CNBB – Conferência Nacional dos
Bispos no Brasil. O que é esta Assembléia? A
reunião de todos os Bispos no Brasil dos dias de
hoje. A Igreja Católica no Brasil está dividida em
274 dioceses, 4 eparquias (ucranianos, maronitas
(libaneses), melquitas (gregos) e armênios), e um
Vicariato Militar. Neste mosaico de Igreja,
existem muitas situações belas e menos belas. A
Igreja da Amazônia encontra-se com a Igreja do
Rio Grande do Sul, a do Paraná encontra-se com a
da Bahia, e assim por diante. A Assembléia é,
acima de tudo, um encontro de confraternização
dos Bispos do Brasil, formando uma comunidade

Dom Daniel Kozlinski

RESTAURAÇÃO DA IGREJA SÃO MIGUEL
SERRA DO TIGRE – MALLET
Talvez não aprendemos ainda o valor religioso,
cultural e histórico de nossos belos templos, construídas
em madeira, no início da imigração ucraniana para o
Brasil. Hoje em dia, por interesse dos estudiosos de
outras culturas e professores da Universidade Federal do
Paraná, bem como dos outros estudiosos leigos, que
nada têm a ver com a comunidade ucraniana, começa-se
a descobrir a grande influência que tiveram e têm os
ucranianos dentro da história de colonização no Paraná
de ontem e de hoje. A redescoberta das igrejas de
madeira, o seu valor arquitetônico, é muito importante
para mantermo-nos unidos e reanimados na nossa vida
de Igreja, para caminharmos na fidelidade da fé,
praticada num rito, com costumes e tradições milenares,
que causam admiração de tanta gente neste Brasil afora.
Esta descoberta iniciou-se há alguns anos,
quando foi realizado o processo de Tombamento
Histórico, pela Secretaria de Cultura do Estado do
Paraná, da Igreja São Miguel, de Serra do Tigre, no
município de Mallet (1982). Depois disto, caiu no
esquecimento. Na década de 90, o então prefeito de
Curitiba, Rafael Greca de Macedo, realizou a construção
de uma réplica desta igreja, no Memorial Ucraniano, no

Parque Tingui, em Curitiba. Somos testemunhas e,
talvez, até um dos que mais influenciaram o então
prefeito, grande admirador de nossa cultura, a realizar
aquele projeto, marco para a comunidade ucraniana de
Curitiba.
No ano de 2005, graças ao trabalho do Pe.
Demétrio Kovalski e de alguns políticos de Mallet, a
então vereadora Thaís Maria Mendes e do vereador João
Osmar de Andrade, com a incansável luta da
comunidade de Serra do Tigre, deu-se início a um plano
de preservação de sua histórica igreja. A comunidade
local sempre fez o máximo para manter a Igreja em sua
originalidade e em condições quase perfeitas para um
edifício construído há mais de 100 anos. Através dos
membros da atual diretoria, presidida pelo Sr. Basílio
Mudrek, iniciou-se um processo de pesquisas e buscas
para ver de onde começar.
Encontrando-se o processo de Tombamento
Histórico na Secretária de Cultura em Curitiba, as
pessoas envolvidas começaram a trabalhar. E aí não
faltaram dificuldades: foram políticos infiltrando-se
como “meros palpiteiros”, pessoas “do contra” até na
própria cidade de Mallet, alguns dizendo que depois
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derrubariam “alguns pinheiros” para fazer a reforma...
Mas foi pela tenacidade e pelo espírito de luta do Padre,
dos Conselhos Administrativos Paroquiais, dos
vereadores, que o projeto foi
em frente. Contando ainda
com o apoio de especialistas
do Instituto ArquiBrasil, de
Curitiba, o projeto de
restauração ganhou forças.
Tudo isto, com o apoio da
Igreja, na pessoa do então
Eparca Dom Efraim Basílio
Krevey, OSBM, que sempre
incentivou e esteve ao lado
do empreendimento. Uma
pessoa foi fundamental para
que o processo tivesse
andamento, na esfera federal e junto ao IPHAN, em
Brasília: um grande amigo da cultura, ele mesmo um
homem de grande cultura: o Deputado Federal Ângelo
Vagnoni. Foi ele quem conduziu o projeto e depois de
aprovado no IPHAN, através da Lei Rhoanet, foi em
busca dos recursos, junto à Caixa Econômica Federal e
BNDS.
Todo o esforço deste projeto coroou-se de êxito
no último dia 28 de abril, quando a Colônia Serra do
Tigre recebeu, com muita alegria, a visita do Ministro da
Cultura, Sr. Juca Ferreira, que veio até o local para dar
início às obras de restauração. Nesse dia, a comunidade
se fez presente, com a participação de todo o município
de Mallet: comunidade ucraniana e polonesa, pois
juntos, hoje, lutam pela preservação de um cabedal
cultural único neste imenso Brasil. Saudamos, pois, não
só ao Sr. Ministro, mas também outras autoridades: Sra.
Vera Mussi, Secretária da Cultura do Estado do Paraná;
Sr. Ângelo Vagnoni, Deputado Federal; Sr. Luiz
Fernando Almeida, Presidente do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Sr.
José La Pastina, superintende do IPHAN no Paraná; o
Cônsul Ucraniano no Paraná, Sra. Larysa Myronenko.
Saudações que foram reforçadas por parte do nosso
Deputado Estadual, Felipe Lucas; dos deputados
estaduais, Pedro Ivo Ilkiv e Péricles Holleben de Mello;
do Prefeito Municipal de Mallet, Sr. César Flenik e
demais prefeitos da região; do nosso amigo vereador,
João Osmar de Andrade e demais vereadores presentes;
bem como dos secretários e representantes de tantos
municípios da região; do Sr. Vitório Sorotiuk, presidente
da RCUB; dos sacerdotes da região, bem como de
numerosas religiosas presentes ao evento. Foi um dia de
graça para toda a comunidade da Igreja de São Miguel,
da Serra do Tigre, no município de Mallet.
O que dizer de tudo isto? Foram tantas as
palavras, discursos. Tudo muito bonito. Para nós, o mais
importante foram as palavras do Sr. Ministro:
“Encontrei um verdadeiro tesouro religioso-cultural.
Investimos tanto dinheiro em recuperação de culturas!

Aqui não se trata de recuperar. Estamos diante de algo
vivo. É necessário preservar! A língua materna, vejo
crianças cantando em ucraniano, vejo tradições, fui
saudado com o pão e o sal,
vejo um templo belíssimo,
uma simples, mas tão bela
celebração religiosa no
vosso rito, na vossa língua,
vejo
pessoas,
gente
descendentes que preservam
tudo isto: é necessário
preservar. Não deixem isto
passar. O governo quer
ajudar.
Através
desta
colaboração, na restauração
deste templo, estamos
prestando uma homenagem
a um povo que foi guerreiro e desbravador, na
colonização desta grande porção do Brasil, no sul do
Estado do Paraná”.
O que esperamos? Que a restauração não fique
apenas nesta restauração. No sul do Paraná, nós temos
verdadeiras relíquias que foram preservadas pela
comunidade ucraniana. São várias as igrejas de madeira
da região, a maioria centenárias, ou quase centenárias:
Antônio Olinto, já em restauração; Marco 5, na região
do Jangada, centenária, com um belíssimo ikonóstase;
Barreiros e Rio dos Banhados, em União da Vitória;
Legru, em Porto União; Vargem Grande, em Paula
Freitas; Cândido de Abreu, em Paulo Frontin;
Gonçalves Junior, em Irati; Rio d’Areia, em Canoinhas.
Além das igrejas, verdadeiras relíquias arquitetônicas,
temos alguns campanários: São Basílio, em União da
Vitória; Sagrado Coração, em Mallet; Natividade de
Nossa Senhora, em Vera Guarani – Paulo Frontin; Santa
Terezinha, em Rio Azul. É necessário preservar.
Infelizmente, hoje esta tarefa não é fácil, devido à
escassez de matéria prima, a madeira. Por isso, temos
que contar com especialistas e quem pode nos auxiliar é,
sem dúvida, o governo. Temos, então, que aproveitar os
canais abertos e trabalhar para preservarmos um
patrimônio artístico e cultural que é só nosso e depende
de nós.
Este fato da Serra do Tigre seja um marco de
um renascer para a fé, a religiosidade, a cultura e o
redescobrimento de nossas raízes. Viver o presente, sim,
sem jamais esquecer o nosso belo passado! Preserve,
para conservar a sua própria identidade gloriosa de
descendente de um povo bravo e desbravador, que
soube deixar uma herança viva para os seus
descendentes.

Dom Daniel Kozlinski
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CAVALGADA ABENÇOADA
EM QUEIMADAS – PRUDENTÓPOLIS
Domingo, dia 3 de maio de 2009, o
Senhor Marquiano Antonio levou o Eparca Dom
Volodemer Koubetch, OSBM, para a Colônia
Queimadas, chegando
lá
às
9h45min.
Os Padres
Atanásio Kupitski,
OSBM, que atende
pastoralmente
a
comunidade, e o
comvidado
Demétrio
Zappe,
OSBM, as Catequistas do Instituto
Sagrado Coração de Jesus Natália Borsuk e Maria
Brotsko, as crianças e o povo em geral já estavam
a postos aguardando a chegada da cavalgada que
saiu de São Pedro em direção a Queimadas. Uma
camioneta foi devidamente preparada para a
recepção dos 152 cavaleiros, que foram chegando
mais ou menos às 10h e recebendo a bênção do
Bispo, que os aspergia com água benta. Alguns
cavalos ficaram um pouco espantados com a
bênção, mas os cavaleiros e amazonas, muito
habilidosos, entre eles algumas crianças,
souberam conduzir muito bem seus animais,
assim que nada mais grave aconteceu. Ninguém
caiu do cavalo. Todos os que participaram dessa
procissão se posicionaram com seus animais no
gramado do lado esquerdo da igreja. Uma cena
muito bonita.
Em frente à igreja, um grupo de crianças
vestidas em uniformes azuis e brancos recebeu o
Bispo com cantos e versos em ucraniano e o
conduziu por um tapete feito de pó de serragem e
enfeitado com flores e outros ornamentos até a

entrada da igreja. Ali, o casal João e Cecília Pasko
recebeu o Bispo com pão e sal, saudando-o em
ucraniano. Um jovem o saudou em português.
Após essa
recepção, o Bispo,
conduzido
pelas
crianças, adentrou a
igreja
para
se
paramentar para a
Divina
Liturgia,
que foi celebrada
na
entrada
da
igreja. Os dois
padres citados comcelebraram. A Missa foi cantada pelo coral da Linha Piquiri.
Partindo da narrativa da cura de um paralítico,
Dom Volodemer falou sobre as diversas situações
da vida em que Deus em Jesus Cristo e pelo poder
do Espírito Santo está presente, dando graças, e
realizando assim muitas ressurreições.
Finalizada
a
celebração,
foram
distribuídos o pão e os santinhos, e começou o
almoço e a festa popular.
Os
convidados
principais
foram
recepcionados na residência do Casal Pasko - João
e Cecília, pais do cineasta Guto, que se tornou
conhecido pelo seu filme “Made in Ucrânia”.
Acompanharam o Bispo, os padres, o Prefeito de
Prudentópolis Gilvan Agibert, o jovem vereador
Luciano Antonio, as catequistas, familiares e
amigos.
A manhã estava um pouco nublada, mas
logo apareceu o sol que brilhou e alegrou os
cavaleiros e festeiros durante o resto do domingo,
contribuindo para que a festa fosse bonita e
trouxesse benefícios para a comunidade local.

COMUNIDA DE PEDRA BRANCA
CONSTRÓI SEU NOVO TEMPLO
Padres Dionísio Mazur, OSBM e Valmor
Szeremeta, OSBM se paramentaram na casa do
casal Adair Panizzan e Izabel Zaluski Panizzan,
que moram próximo da igreja.
Os celebrantes com os coroinhas saíram
dessa casa em procissão até a entrada da igreja,
onde o casal Carlos Beló e Bernadete Okarenski
Beló saudou o Bispo com pão e sal, falando em
ucraniano e em português. A menina Daniele
Okaranski entregou um buquê de flores. O Padre
Dionísio Mazur, OSBM, que atende a
comunidade desde o final de setembro de 2008,
saudou o Bispo em ucraniano. O Senhor Carlos

Antes da 10h do dia 10 de maio, Dom
Volodemer chegou à Colônia Pedra Branca, em
companhia do Irmão Eutêmio Denichevicz,
OSBM, que o trouxe de carro. Logo, o Bispo e os
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costuma se referir ao conhecidíssimo movimento
eclesial.
A construção da nova igreja agora a ser
finalizada já vinha sendo projetada pelo Padre
Valmor Szeremeta, OSBM, que atendeu a
comunidade por seis anos. O início da construção
foi em outubro do ano passado, sendo coberta em
novembro e tendo a cúpula acabada em dezembro.
A comunidade é constituída de mais ou
menos 70 famílias. O grupo do Apostolado da
Oração, de cerca de 54 membros, é dirigido por
Irineu Beló (irmão do Carlos). A Coordenadora da
Catequese é a Senhora Sirlene de Lima Beló que
trabalha com outras quatro catequistas. Quinze
crianças frequentam a catequese.
Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe
a comunidade de Pedra Branca para que logo o
Bispo faça outra visita para inaugurar a nova
igreja!

Beló é Presidente-Executivo desde 2005 e foi
reeleito no início de 2009. A Senhora Bernadete é
zeladora do grupo do Apostolado da Oração das
Senhoras, com mais ou menos 42 membros.
Tendo entrado na igreja, em frente do
altar, foi realizada a bênção da pedra fundamental.
Após a leitura da longa lista de intenções, pois era
Dia das Mães, deu-se início à celebração da
Divina Liturgia, concelebrada pelos dois
sacerdotes presentes e cantada pelo coral de
Eduardo Chaves, sob a direção da Irmã Cristina,
ISJ. Estava presente ainda a Irmã Metódia
Okaranski, ISJ, que trabalha em Eduardo Chaves.
Foi a primeira Missa na nova igreja em
construção. Na homilia, o Bispo enfatizou o valor
da mãe na família e também o papel de Nossa
Senhora na Igreja; parabenizou a comunidade pela
conquista de elevar um novo templo, cujo
padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus, a “marca
registrada” do Apostolado da Oração, como ele

ORDENAÇÃO
SACERDOTAL
EM CRAVEIRO
Antonio Zubek; padre Gabriel da Diocese de
Caçador; diácono João Karpovicz Sobrinho,
OSBM; Irmãs Servas de Maria Imaculada;
Irmãs Basilianas; Irmãs de Sant’Ana e
Catequistas do Sagrado Coração de Jesus.
Estava presente a comunidade de Craveiro e
também muitas pessoas de comunidades
próximas, bem como
de comunidades distantes, como Prudentópolis e Curitiba.
Em sua homilia, o Bispo Daniel
explicou o significado
e a importância do
sacerdócio, ressaltando
principalmente a presença constante da
graça de Deus no
ministério, bem como
a
necessidade
da
doação integral do
sacerdote ao ministério
a ele confiado por
Cristo e pela Igreja.
Ao final da
celebração, a comunidade
prestou
uma
belíssima homenagem
ao
neo-sacerdote
Inácio com a execução
de um canto e uma

No dia 17 de maio, em Craveiro,
Santa Catarina, realizou-se a ordenação
sacerdotal de Inácio Malinoski, OSBM.
Inácio é membro, e agora sacerdote da
Ordem Basiliana de São Josafat, da Província
de São José no Brasil.
A celebração iniciou com a recepção
de Dom Daniel Koslinski, Bispo Auxiliar da
Eparquia Ucraniana de São João Batista,
feita pela comunidade. Em seguida, foi
celebrada a Divina Liturgia, durante a qual
se deu o rito do sacramento da Ordem,
conferido pelo Bispo celebrante, Dom
Daniel. A Divina liturgia foi cantada pelos
irmãos estudantes do Seminário Maior de
São Basílio Magno de Curitiba.
Fizeram-se presentes nesta celebração
os padres basilianos: Teodoro Haliski,
Mateus Krefer, Sérgio Saplak, Markiano
Pensak,
Valmor
Szeremeta,
Eleutério
Dmetriv, Sérgio Iwantschuk, Bonifácio
Zaluski, Nelson Antonio Petriw, Teófilo
Michalichen, Pedro Novochadla, Doroteu
Krefer, Francisco Saplak, Valmir Uhren,
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mensagem. Ainda, o padre Teodoro Haliski,
Superior Provincial dos Padres Basilianos,
lançou aos jovens o convite à vida religiosa
no ramo feminino e religiosa e sacerdotal no
ramo masculino. Nesse convite destacou o
valor e a necessidade dessas vocações para a
Igreja.
Após a celebração, os convidados
foram recepcionados no salão da comunidade

para um saboroso almoço preparado com
muito amor e carinho pela comunidade de
Craveiro. Houve também a festa da
comunidade que contou com a presença de
um grande número de pessoas vindas das
mais diversas localidades vizinhas.

Pe. João Karpovicz Sobrinho, OSBM
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AGENDA
JUNHO – DEZEMBRO 2009
07.06 - Jubileu de Prata de Vida Consagrada das Irmãs de São José, São Cristóvão.
13-14.06 - 50º da Paróquia de Campo Mourão.
21.06 - Festa do Padroeiro da Catedral São João Batista, Curitiba.
24.06 - 40º Aniversário do Seminário São Basílio, Curitiba.
25-26.06 - 40º do Seminário São Basílio, Curitiba.
27-28.06 - Visita Pastoral em Mafra.
04-05.07 - Encerramento das celebrações do 100º da Imigração Ucraniana em Ivaí.
19.07 - Encontro Regional do Apostolado da Oração em Ponta Grossa.
24-26.07 - Visita Canônica no Boqueirão, Curitiba.
06-09.08 - Visita Canônica na Paróquia da Catedral, Curitiba.
09-16.08 - Semana da Família.
15.08 - Jubileu das Irmãs Servas na Casa de Retiros Madre Josafata, Ponta Grossa.
16.08 - Oração pelas Vocações em Ivaí.
23.08 - Encontro de Líderes Jovens em Ponta Grossa.
30.08 - Encontro Regional de Casais no Pinheirinho, Curitiba.
06.09 - Encontro Inter-Paroquial do Apostolado da Oração em Ivaí.
14-15.09 - Assembléia Eparquial.
21-25.09 - Retiro do Clero Eparquial.
23.09-18.10 - Visita às Eparquias do Canadá.
25.10 - Encontro regional do MEJ em Tijuco Preto, Prudentópolis.
26-29.10 - Formação Permanente do Clero.
20.11 - Votos perpétuos das Irmãs Servas na Casa de Retiros Madre Josafata, Ponta Grossa.
22.11 - Romaria de Antônio Olinto.
29.11-09.12 - Sínodo dos Bispos em Briuchovicz, Lviv, Ucrânia.
08.12 - Obletchene-Vestição e Primeiros Votos das Irmãs Servas na Casa de Retiros
Madre Josafata, Ponta Grossa.
12.12 - Festival de Danças Folclóricas em Maringá.
19.12 - Celebração de um Matrimônio em Ponta Grossa.
NOTA:
* A AGENDA DO ANO NÃO ESTÁ COMPLETA E O QUE ESTÁ MARCADO AINDA
PODERÁ SER ALTERADO.
* ALGUNS COMPROMISSOS, MARCADOS EM DATAS COINCIDENTES, SERÃO
ATENDIDOS POR OUTRO BISPO.
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