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Zenão Kovalyk nasceu no dia 18 de agosto de 1903, na região de 

Tarnopol. Seus pais eram agricultores. Antes de entrar no noviciado trabalhou  

como professor primário. Desde criança sonhava em ser sacerdote. Seguindo a 

voz de Deus, entrou na Congregacão Redentorista e em 1929, fez a primeira 

profissão religiosa. Realizou os estudos de filosofia e teologia no seminário 

redentorista, na Bélgica. 

Terminados os estudos, retornou para a sua pátria e, em 1932, foi 

ordenado sacerdote. No santinho comemorativo da Primeira Santa Missa escreveu: 

"Aceita, Senhor Jesus, a minha pessoa, com o Sacrifício do seu Corpo e seu 

sangue, pela Igreja, pela Congregação e pela minha Pátria". Ele mesmo, 

seguramente, não suspeitava que tão depressa, apenas dentro dos nove anos,  

receberia a coroa do martírio. 

Logo depois da ordenação sacerdotal, Pe. Zenão trabalhou, juntamente 

com o bispo D. Nicolau Czarnetskyj, em Volyn, implantando as comunidades da 

Igreja grego-católica. O jovem sacerdote irradiava alegria. Tinha uma bela voz, 

cantava muito bem e as suas pregações missionárias agradavam a todos. 

Milhares de pessoas, atraídas pelas suas pregações, convertiam-se da religião 

ortodoxa para o catolicismo. Muito devoto de Nossa Senhora, com a sua 

intercessão, conseguia muitos frutos do seu trabalho missionário. 

Durante a primeira invasão dos russos, em setembro de 1939, 

morando em Lviv, Pe. Zenão pregava, com toda coragem, o Evangelho de 

Cristo, atendendo milhares de confissões dos fiéis atemorizados com a guerra. A 

maioria dos padres passou a trabalhar na clandestinidade. Pe. Zenão, porém, 

atacava abertamente todas as formas do ateísmo implantado pelos invasores 

comunistas russos.  Os amigos o alertavam do perigo iminente que corria, 

com esse tipo de pregações. Pe. Zenão teve a única resposta: "Se for a vontade 

de Deus, aceitarei, com alegria, a morte, mas, como missionário, nunca vou 

deixar de proclamar a mensagem de Cristo". 

A última grande pregação do Pe. Zenão aconteceu em Tarnopol, no dia 

28 de agosto de 1940, na festa da Assunção de Nossa Senhora. Cerca de dez 

mil de fiéis escutavam a sua pregação. As autoridades soviéticas decidiram 

acabar com esse missionário extraordinário. Na madrugada, dia 21 de 

dezembro de 1940, a polícia soviética levou preso Pé. Zenão, sob o pretexto de 

que as homilias que proferia na novena de N. Sra. da Imaculada Conceição 

tiveram acentos anti-soviéticos. Deixando os confrades, Pe. Zenão pediu ao 

superior a confissão e a bênção, sabendo que estava iniciando o caminho do 

martírio. 

Durante seis meses da estadia na prisão, Pe. Zenão passou por 28 

interrogatórios, de duração de muitas horas, torturado e maltratado. Mesmo 

assim não deixava de evangelizar os companheiros da prisão. Numa cela de 



4,20x3,50m, estavam alojados 32 presos, sem nenhuma cama, cadeira ou 

banco. Todos os dias Pe. Zenão rezava com os presos o terço, cantavam juntos 

cânticos religiosos, ouviam esclarecimentos catequéticos. Seu alegre caráter 

não o abandonou nessas condições inumanas. Para os companheiros a 

presença do Pe. Zenão foi bênção de Deus, porque lhes inspirava ânimo e 

esperança. 

Entretanto, iniciou a guerra da Alema contra a União Soviética. As 

tropas alemãs entraram na cidade de Lviv e os russos, que deviam fugir, 

não podiam levar os presos. Decidiram, então, fuzilar a todos. Mas, para se 

vingar do missionário, o pregador da palavra de Deus crucificaram Pe. 

Zenão na parede do corredor da prisão, na presença de outros presos. Quando 

os alemães dominaram a cidade, foram abertas as prisões e o povo foi buscar 

os corpos dos seus parentes e conhecidos, que já estavam em decomposição. 

O mais terrível foi o aspecto do sacerdote crucificado. No seu ventre aberto, 

os carrascos comunistas tinham colocado um bebê morto. 

Celebrando o dia de um santo mártir da fé rezamos, na liturgia oriental, 

as seguintes palavras:  "Foste famoso como guerreiro invencível; munido com 

o sinal da Cruz, avançaste contra as forças do inimigo e o venceste. Como 

famoso na luta, recebeste coroa da vitória do Único Vencedor e Senhor, que vive 

e reina pelos séculos". 

No dia 27 de junho de 2001, durante a solene liturgia, celebrada em 

Lviv, o Santo Padre João Paulo II, proclamou Pe. Zenão Kovalyk bem-

aventurado, mártir da fé católica. Alegra-se  a Família Redentorista com mais 

um irmão que entregou generosamente a sua vida pela Copiosa Redenção. 
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