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Ata nº 263  
 
Aos dezesseis dias de julho de dois mil e dezesseis, reuniram-se às quatorze horas 
para a Reunião Ordinária da CAM no Cenáculo dos Adoradores: a CAM 
Administrativa, Coordenadores Setoriais e demais MESC’s da Arquidiocese. O 
Coordenador Luiz Antônio deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e 
conduziu as orações iniciais invocando o Espírito Santo, rezou a Oração dos MESC’s 
e invocou os Santos Padroeiros. 
 
Espiritualidade Diácono Luiz Carlos de Jesus: 
No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Vers. trinta e oito a quarenta e dois, sentimos 
que esta Palavra fala também de um tema forte para os MESC’s, onde devemos 
refletir em relação à hospitalidade e ao acolhimento daqueles que vem a Igreja ao 
encontro de Jesus, como também ao atendimento dos doentes e idosos. Muitas vezes 
fazemos um atendimento e não um acolhimento. Vamos às casas das pessoas 
preocupados em quanto tempo vai levar, se a pessoa vai estar em casa. Com essa 
tribulação esquecemos o mais importante que é o Cristo que está se levando no peito 
dentro da Teca. Ficamos muitas vezes presos ao cronus, ao tempo, na questão de 
fazer sem entender: Qual a situação dessa pessoa? Qual a sua necessidade no 
momento além de sua doença? Devemos ter esse acolhimento como fez Maria, sentar 
aos pés daquela pessoa para ouvi-la, ver o que ela necessita. Muito mais do que ir e 
levar o Corpo do Senhor é também levar a sua Misericórdia e o amor de Cristo e não 
viver como Marta: atribulada, cheia de trabalhos e ainda se preocupando com quem 
não está fazendo. Muitas vezes os Ministros chegam atribulados, entram na Sacristia 
e colocam o paletó apressados esquecendo-se do que vieram fazer e para Aquele que 
vieram servir. A primeira coisa quando se entra na casa de uma pessoa é pedir licença 
ao dono da casa, então primeiramente o MESC deve entrar em silêncio e com seu 
manual ir ao Santíssimo para fazer a oração do MESC e aí sim, está preparado para 
os outros afazeres, mas nós invertemos tudo, privilegiamos outras coisas, chegamos à 
Igreja atrasados, atribulados, não sabemos o que vamos fazer e aonde vamos. Temos 
que ter esta atenção, vamos servir a quem? A Jesus, que está no Tabernáculo e 
depois estará na mesa do Sacrifício, e nós vamos levar às pessoas, mas se o nosso 
coração estiver ainda palpitando como um coração agitado, como Cristo vai poder agir 
em nós? Como Ele disse: - Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. A 
Misericórdia e o amor de Cristo não nos serão tirados, mas precisamos estar à 
vontade para estar com Ele, precisamos nos entregar. Realmente esse serviço de ser 
MESC, ser Diácono, Presbítero, Bispo são serviços que devem ser realizados com 
disposição, entrega e acolhimento. Estando em muitas pastorais abraçamos muito 
afazeres e devemos nos perguntar: - O que isso me trás de obras. Eu estou dentro da 
Igreja, mas será que a Igreja está dentro de mim? Estou trabalhando na Igreja, mas 
será que dou um tempo para que a Igreja trabalhe em mim? Muitas vezes agimos 
como Marta, porém deveríamos agir como Maria, ouvindo a Palavra, e para quando 
Ele nos chamar, possamos responder: - Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Vossa 
vontade, para servir. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
2ª Secretária e Orientadora de Investiduras Sra. Rosane Bertolli: 
Foi confirmado o envio eletrônico da Ata 262, sendo que essa vocês devem repassar, 
como também os avisos e a Espiritualidade para os demais MESC’s nos Setores e nas 
Paróquias. O Sr. Eloir, nosso tesoureiro, ajudou na chamada onde tivemos a presença 
de 31 (trinta e um) MESC’s. Investiduras: A primeira Investidura será realizada no dia 



12 (doze) de agosto às 20hs00 (vinte horas) na Paróquia São José e Santa 
Felicidade no Setor Santa Felicidade onde todos estão convidados a prestigiar. Os 
aniversariantes do mês foram homenageados com a Oração da Bênção do 
Aniversariante. Cadastro para os novos: As fichas de inscrição devem ser preenchidas 
com letra legível e encaminhadas o mais breve possível para que a carteirinha esteja 
pronta no dia da Investidura. Renovação de Carteirinhas: Lembramos a todos fazer 
uma relação dos MESC’s que serão renovados no Word, contendo os nomes 
completos sem abreviações, incluir datas de nascimento e de investidura, e enviar 
para o E. Mail: lusindaboll@yahoo.com.br. 
Na próxima reunião dia 20 (vinte de agosto) os Setores Rebouças e Portão serão 
responsáveis pelo lanche. Nessa quinta-feira dia 21 (vinte e um) de julho não haverá 
plantão na sala dos MESC’s aqui no Cenáculo. Estamos aguardando os endereços 
eletrônicos dos MESC’s Coordenadores de Paróquias para que possamos enviar 
mensagens eletrônicas e informações pertinentes ao nosso ministério. 
 
Tesoureiro Sr. Eloir Camargo da Silva: 
Tínhamos um saldo credor em caixa no valor de R$ 2.662,14 (dois mil seiscentos e 
sessenta e dois reais e quatorze centavos), arrecadamos com vendas do livro do Pe. 
Léo Pessini no valor total de R$ 60,00 (sessenta reais). Tivemos as seguintes 
despesas: Compra de tonner para impressora no valor de R$ 341,05 (trezentos e 
quarenta um reais e cinco centavos), Livraria Sverdi no valor de R$ 9,60 (nove reais e 
sessenta centavos). Arrecadamos na coleta de hoje um valor de R$ 64,00 (sessenta e 
quatro reais). Permanecendo em caixa um saldo credor de R$ 2.435,49 (dois mil, 
quatrocentos e trinta cinco reais e quarenta e nove centavos). Foram passados para a 
Cúria os saldos existentes nos Setores. 
 
Formador Se. Hilton Castelli: 
Sr. Hilton tem percebido nas Formações, que muitos candidatos não tem uma base 
catequética, principalmente sobre a paternidade de Jesus, quando muitas vezes 
chegam a discutir ou duvidar que Jesus é filho de Deus, sendo filho de Maria e José. 
Sr. Hilton pediu mais cautela e que os párocos sejam mais criteriosos, para evitar 
certos escândalos por ocasião da escolha dos candidatos a ser Ministro Extraordinário 
da Sagrada Comunhão. É importante que o Pároco seja o principal articulador na 
entrevista inicial. Solicitou que essa situação seja levada ao Chanceler para que 
chegue a todo o Clero da Arquidiocese.  
 
Coordenador Luiz Antônio Lenzi Costeira: 
É fundamental que a carteirinha esteja válida para o exercício da função, pois é um 
requisito da Mitra da Arquidiocese de Curitiba. A partir do vencimento da carteirinha 
ela será automaticamente cancelada. Será encaminhada uma carta ao Pároco 
informando que a carteirinha do MESC está vencida e ele deverá regularizar a 
renovação ou o cancelamento. É obrigação do Coordenador do Setor participar da 
Reunião mensal da CAM. Não podendo comparecer, deverá enviar um representante. 
Na reunião Paroquial deve ter também uma Formação Permanente, quando se renova 
a espiritualidade e crescimento, não podendo ser só uma reunião de avisos e debates. 
Temos que ter alegria em nossa missão, participando mais de eventos, seminário, 
retiros e formações que são momentos de crescimento para o nosso serviço. No site 
da Arquidiocese tem matérias maravilhosas e informações de cursos e formações, 
como o Seminário na PUC da Pastoral da Saúde no dia 06 (seis) de agosto como 
também agora no dia 30 (trinta) de julho um Retiro Espiritual com o tema Eucaristia 
com Dom Celso Marchiori, Arcebispo de Apucarana. Em setembro teremos Retiro 
Espiritual no Cenáculo também com o tema Eucaristia. Em 2017 estaremos com o 
manual e apostila de formação novos. Os Diáconos Rosalvo e Luiz Carlos estão 
preparando as mudanças. As sugestões devem ser encaminhadas para as 
secretárias. Em seguida será repassado para o Pe. Maurício dos Anjos para revisão. 
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Todas as sugestões serão respondidas. Gostaríamos de divulgar os eventos que 
acontecem nas Paróquias, para isso as informações devem ser enviadas para as 
secretárias. Na Solenidade de Corpus Christi Dom Peruzzo questionou o porquê de 
alguns ministros não usarem adequadamente o uniforme (camisa branca, saia ou 
calça preta). Também foi observado e repudiado pelos Coordenadores de Setores que 
observaram ministros de camisas coloridas, calça legging, calça jeans, bota estilo 
country, tênis e até o uso de chinelo crocs, sendo que essas situações devem ser 
corrigidas com urgência. O uniforme não é para sua conveniência e sim uma norma da 
Arquidiocese devendo estar em unidade como consta no Manual do Ministro 
Extraordnário da Sagrada Comunhão na pág. 23 (vinte e tres) no cap. 34 (trinta e 
quatro). Foi sugerido para que esses ministros que não realizam nenhuma formação, 
nenhum retiro, nenhuma adoração durante o ano e que usam indevidamente o 
uniforme, estando em desacordo com as normas da Arquidiocese, que passem por 
uma conversão, principalmente para aqueles que estão iniciando o curso de Formação 
Inicial, para que busquem ministros autênticos e que entendam seu papel ao qual 
estão se voluntariando. Ninguém é obrigado a ser ministro, mas sendo, é preciso 
seguir algumas normas e preceitos. Na próxima reunião as soluções serão 
discutidas. O MESC Renato convidou a todos para sua Ordenação Diaconal e a do 
MESC Leopoldo que será realizado na Paróquia São Pedro Apóstolo no dia 06 (seis) 
de agosto. Na próxima reunião dia 20 (vinte) de agosto teremos a presença do Pe. 
Chemin do Santuário Nossa Senhora do Carmo. 
 
Oração Final: 
Nossa reunião terminou com a oração do Pai Nosso e Ave Maria e suplicando a 
intercessão de Nossa Senhora do Carmo, foi dado à bênção final pelo Diácono Luiz 
Carlos de Jesus, onde lembrou que servir é estar na graça de Deus e ir ao encontro do 
irmão. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu Rosane Nunes Bertolli 
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, 
juntamente com o Assessor Eclesiástico Diácono Luiz Carlos de Jesus e o 
Coordenador Luiz Antônio Lenzi Costeira. Curitiba, 16 de julho de 2016. 
 

 

 

_____________________ 
Rosane Nunes Bertolli 
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        Assessor Eclesiástico                                          Coordenador da CAM 
 


