
 

 

ATA DO XV CONCILIO ORDINÁRIO Eparquial da Igreja Ortodoxa Ucraniana na América 
do Sul, realizado na Paróquia São Valdomiro, na cidade de Papanduva, Estado de Santa 
Catarina, Brasil, nos dias 06, 07 e 08 de setembro de 2019. Com a benção divina e 
convocado por Sua Emcia. Revma. Dom Jeremias Ferens (Eliseu Ferens), Arcebispo da 
Igreja Ortodoxa Ucraniana na América do Sul; o Concilio teve a seguinte ordem do dia: na 
sexta-feira, dia 06 de setembro a partir das 15:00h iniciou-se a recepção e registro dos 
delegados, participantes e visitantes do XV Concílio e às 19:00h Ofício de Vésperas 
celebrado pelo Revmo. Pe. Jeferson Polak, concelebrado pelo clero presente e com a 
participação de Dom Jeremias Ferens e Dom Daniel Zelinsky, Bispo da Eparquia de 
Chicago – EUA. Após a celebração, os participantes do Concílio jantaram nas 
dependências do salão paroquial. No dia 7– segundo dia do Concilio – as atividades tiveram 
início às 09:00 horas com a celebração do Oficio do Moleben em louvor a São Miguel 
Arcanjo. Por volta das 10:00, aconteceu oficialmente a abertura das atividades do Concilio 
que este ano teve como base o tema “Vós sois a luz do mundo”. Com o uso da palavra, 
Dom Jeremias saudou a todos presentes totalizando 50 participantes, destes, 02 bispos, 
12 presbíteros, 1 diácono, e 35 delegados. Dom Jeremias ressaltou os 50 anos de 
existência da Eparquia e a atuação da mesma através do trabalho incansável do clero e 
dos fiéis em prol da propagação do Reino de Deus. Salientou que a Igreja não é do povo, 
mas de Deus e por isso o trabalho deve ser sempre entendido como um compromisso com 
Deus em primeiro lugar. Lembrou que o papel da Igreja, entendida como povo de Deus, 
deve ser entendido analogamente como uma vela acesa que aquece e ilumina. Ou seja, 
seremos luz para o mundo quando nos consumirmos em prol do próximo. Na sequência 
Dom Daniel Zelinsky fez a leitura da mensagem enviada por Sua Eminência, Metropolita 
Dom Antônio que saudou a todos participantes enfatizando o trabalho de Dom Jeremias 
frente à Igreja Ortodoxa Ucraniana da América do Sul. Citou o fato da nova realidade da 
Igreja Ortodoxa Ucraniana frente ao Tomos que lhe foi concedido e dizendo que esta foi 
uma conquista esperada por muitos anos pela igreja da Ucrânia. Com base neste exemplo, 
pediu que o trabalho do Concílio tenha sim, um olhar voltado para o futuro, e não apenas 
para resolver questões pontuais do momento presente.  Dom Daniel prosseguiu a 
abordagem fazendo uma reflexão de cunho pessoal onde cita que vivemos em mundo 
totalmente diferente marcado pelas constantes mudanças e que nossas ações não devem 
mais apenas  se limitar a atender uma determinada nação, mas que o trabalho da nossa 
igreja deve responder a necessidade de todo ser humano que necessita de apoio seja  ele 
de ordem material ou espiritual, concluindo sua reflexão com a seguinte frase: “A oração 
sem obras não possui valor”. Ou seja, ser cristão é viver uma religião na teoria e na práxis. 
Foi lida na sequencia Carta do Vigário Geral, Iosif de Pátara que em nome de Dom Tarasios 
da Arquidiocese Grega de Buenos Aires e América do Sul, saúda a realização do Concilio 
e a comemoração dos 50 anos da Eparquia Ucraniana.  Em seguida teve a eleição da Mesa 
Diretora que ficou assim constituída: Presidente de honra: Arcebispo Dom Jeremias 
Ferens; Presidente executivo: Revmo. Protopresbítero Mitrado Pablo Andrés Lisnichuk; 
Protopresbítero Mitrado Pedro Blachechen como observador e Dom Daniel Zelinsky como 
convidado; Secretário: Arcipreste Pe. Venceslau Francisco Krokosz. Na sequencia foi 
realizada a eleição das Comissões. 
 
Comissão  Nominativa 
Dom Jeremias Ferens, (Presidente), Protopresbítero Mitrado Pedro Blachechen, Renato 
Onyszkievicz, Rita Lecink e Pedro Lecink 
 
Comissão Resolutiva 
Dom Jeremias Ferens, Protopresbítero Pedro Blachechen, Arcipreste  Pe. Paulo Gulievicz, 
Juan Antonio Lopatiuk, Marcia Lisnichuk 
 



 

 

Comissão Orçamentária 
Lucas Jastrombek, Alcides Olinek, Sergio Heuko, Valdomiro Lopatiuk, Dorotéia Tchopko, 
Andre Resetiuk, Josemar Janiski. 
 
Departamento de Catequese 
Arcipreste Pe. Jorge Chaniuk, Diácono Miguel Babak, Lucas Jastrombek, Dorotéia 
Tchopko,, Alvaro Pino Coviello 
 
Em seguida foi apresentado pelos párocos e delegados, resumidamente, relatórios de todas 
as paróquias, da Eparquia, do Decanato e Irmandades sobre as atividades culturais, 
sociais, religiosas e financeiras.  Com destaque a solicitação da Comunidade Pokrova de 
Osasco – SP para que se viabilize um Curso de formação para Diaconato Permanente. 
Também foi levantado o problema da comunidade de Chaco, Argentina que no momento 
encontra-se sem atendimento espiritual. Após estas considerações houve um intervalo para 
o almoço que aconteceu às 12:40, retornando ao trabalho às 14:00h e dando continuidade 
com a apresentação do Relatório da Diretoria Eparquial feito pelo Presidente Arcebispo 
Dom Jeremias  Ferens que foi unanimemente aprovado. Além do Relatório de atividades, 
Dom Jeremias fez um breve resumo das atividades da Eparquia nestes 50 anos de 
existência. Citou a questão do Processo de canonização de Maria Aparecida Beruski que 
até o momento não teve o andamento esperado, mas que em conversa recente com o 
Patriarca, foi orientado a dar prosseguimento e encaminhar ao Patriarcado o pedido de 
canonização. Também fez um questionamento sobre a possibilidade da Eparquia  estar 
participando ativamente nos Concílios da Metropolia dos Estados Unidos. O relator da 
Tesouraria Eparquial, Lucas Jastrombek prestou contas das atividades referentes ao triênio 
2016/2019 e foi aprovado pela assembleia. Importante salientar que foi registrado 
inadimplência por parte de algumas comunidades e um déficit de aproximadamente 
23.000,00 R$ na conta da Eparquia oriundo da falta de repasse do valor devido ao 
Arcebispo em detrimento de outros gastos. Na sequencia foi apresentado pela Comissão 
Nominativa a composição da nova Diretoria Eparquial e do Conselho Fiscal para a gestão  
2019 / 2022  que ficou assim constituída 
 
Diretoria Eparquial (Consistório) 
Presidente - Arcebispo Dom Jeremias Eliseu Ferenz 
Vice Presidente – Arcipreste Revmo. Paulo Gulievicz 
Secretária – Ana Paula Kozievitz Benvenuti 
Vice Secretário – Renato Onyskievicz 
Tesoureiro – Alcides Oleinik 
Segundo Tesoureiro – Luis Marchan 
 
Conselho Fiscal: Protopresbítero Mitrado Pedro Blachechen,  Pe. Jeferson Luis Polak, 
Ariane Margarida Seroiska, Roseli Zen. 
 
Conselheiros: Arciprestre Wadym Drobnitsia, Juan Onyskievicz, Luis Zen, Pedro Lecink, 
Rita Lecink, Antonio Lopatiuk, Eugenia Oleinik. 
 
Assesoria Jurídica: Angela Fabiana Rylo, Maria Luiza Pechebela 
 
Departamento de Catequese: Diácono Miguel Babak, Lucas Jastrombek, Álvaro Pino 
Coviello, Dorotéia Tchopko. 
 
A comissão Orçamentária apresentou as seguintes propostas: Realizar uma atualização 
cadastral  de cada paróquia através de um grupo do Whats app. Criar um calendário de 



 

 

eventos da Eparquia que seriam realizados nas comunidades com o objetivo de arrecadar 
fundos para a eparquia. Proposta recusada pela assembleia. Outra proposta do Decanato 
do Paraguai  foi de reduzir a contribuição ao consistório de 1600 dólares para 1200, 
destinando os 400 reais para manutenção do Mosteiro. Também não foi aprovada. Mais 
uma proposta foi a de criar um plano estratégico por parte da Eparquia a fim de detalhar as 
ações e aplicação dos fundos recebidos. Proposta aprovada que ficou a cargo do Vice 
Presidente Pe. Paulo Gulievicz. Houveram outras propostas para arrecadação mas 
finalmente ficou decidido que as paróquias da Argentina estarão contribuindo cada uma 
com 360 dólares anuais. Decanato do Paraguai com 1600 dólares anuais e as paróquias 
do Brasil continuarão contribuindo com as mesma taxas praticadas até o momento até que 
seja feito um contato com os responsáveis para adequação dos valores. 
 
 
Comissão Resolutiva 
1. O XV Concílio saúda a Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico, Sua Beatitude 
Metropolita Antonio, Sua Emcia. Revma. Arcebispo Dom Jeremias Eliseu Ferens, 
Reverendíssimo Bispo Daniel Zelinsky, saúda a Conferencia Permanente dos Bispos 
Ortodoxos Ucranianos na Diáspora, expressando sua gratidão pelo constante apoio a 
nossa Eparquia.  
 
2. O XV Concílio solicita ao Metropolita Tarasios que em conjunto com Dom Jeremias 
envidem esforços no sentido de agilizar os trâmites para a canonização de Maria Aparecida 
Beruski como Santa Tita. 
 
3. O XV Concílio solicita que por parte da Metropolia dos EUA seja endereçado convite ao 
Arcebispo desta Eparquia para que o mesmo ou através de seus representantes possa 
participar do Concílio da Metropolia com voz ativa. 
 
4. O XV Concílio felicita Dom Daniel Zelinsky e o Bispo Ilarion pelo empenho nos trabalhos 
e contribuição no processo de concessão do Tomos  a Igreja Ortodoxa Ucraniana. 
 
5. O XV Concílio ressalta que os membros da Igreja Ortodoxa Ucraniana da América do Sul 
apoiam as recomendações de Sua Emcia. Revma. Metropolita Antonio quanto a utilização 
dos idiomas regionais para realização dos ofícios nas paróquias da Eparquia. 
 
O Conselho de Catequese relatou que existem vários problemas que impedem uma ação 
pastoral eficiente como a falta de material e a carência na formação de catequistas e o 
grupo estará buscando soluções que respondam a estas lacunas que impedem um 
resultado satisfatório seja na catequese de criança, jovens ou adultos. Foi proposto que a 
comissão supracitada tenha caráter permanente e a proposta foi aprovada pela assembleia. 
 
Após a apresentação das Comissões a palavra foi concedida a quem quisesse fazer uso 
da mesma. Pe. Wadym Drobnitsia expôs novamente a questão da falta de assistência 
espiritual na comunidade de Chaco – Argentina. Por se tratar de uma questão local foi 
deliberado que o assunto será tratado diretamente pelo Arcebispo Dom Jeremias assim 
como a questão da Formação de Diáconos permanentes. Nesta mesma linha de formação 
acadêmica Dom Daniel informou que existe a possibilidade de fazer cursos online na área 
de Teologia  pelo Seminário Santa Sofia. Ainda fazendo o uso da palavra sobre temas 
livres, o Pe. Jorge Chaniuk relatou a situação da Comunidade São Jorge que manifestou a 
vontade de voltar a fazer parte da Eparquia, já que a alguns anos havia se desligado. Existe 
porém um pequeno grupo que é contra esse projeto. Foi decidido que o contato seja 
mantido para que no momento oportuno através de documento oficial o pedido seja 



 

 

encaminhado a Dom Jeremias que também se manifestou positivamente sobre um eventual 
retorno da comunidade Para nossa eparquia. Sobre  o local do próximo Concílio, ficou 
decidido que o mesmo será em Curitiba – PR, Brasil em data a ser definida no ano de 2022. 
Dom Jeremias encerrou as atividades do dia e as 19:00 horas foi celebrado o Ofício de 
Vésperas e o jantar aconteceu as 20:00h. No terceiro dia, 08 de setembro, às 09:30 deu-
se a acolhida e paramentação do Revmo. Arcebispo Dom Jeremias e Bispo Dom Daniel e 
em seguida a Divina Liturgia concelebrada pelo clero presente. Após o juramento e posse 
da Nova Diretoria Eparquial (Consistório) para o Triênio setembro 2019 a setembro 2022, 
o evento foi encerrado com um almoço de confraternização. E, nada mais havendo a tratar, 
eu – Revmo  Arcipreste Pe. Venceslau Francisco Krokosz – lavrei  a presente ata que vai 
por mim assinada e pelo Presidente Executivo da Mesa, Protopresbítero Mitrado Pablo 
Andrés Lisnichuk. 
 
 

Arcip. Venceslau Francisco Krokosz                                     Prot. Pablo Andrés  Lisnichuk 
                              Secretário                                                                               Presidente da Mesa 
 

Dom Jeremias Eliseu Ferens 
Presidente da Entidade 
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