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Ata nº 261 
 
Aos vinte e um dias de maio 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, rezando a Oração dos MESC’s e os Santos 
Padroeiros. 
 
Espiritualidade Diácono Rosalvo de Moura Jorge: 
Hoje vamos compartilhar a Palavra que está em Primeiro Coríntios, Capítulo onze, 
versículos de dezessete a trinta e quatro. Essa Carta é conhecida como a Celebração da 
Ceia, que foi escrita aproximadamente pelos anos cinquenta a sessenta depois de Cristo 
e antes dos Evangelhos. Essa comunidade era aproximadamente de cem pessoas 
quando começaram a criar um hábito de se reunirem em uma casa maior, e antes da 
Ceia do Senhor eles partilhavam o banquete que traziam. Antes mesmo que os pobres 
chegassem, se fartavam e deixavam os restos para eles. Então Paulo vem adverti-los 
para esperar o seu irmão. A ceia, a partilha, a comum união é para ser feita com todos 
juntos. O tempo de Paulo não é diferente do de hoje, aonde muitos em nossa 
comunidade chegam antes para beber da água limpa, conforme diz o ditado, ou seja, o 
Corpo e o Sangue de Cristo e os ensinamentos acabam ficando em segundo plano, se 
tornando meramente um ritual. Está chegando a Solenidade de Corpus Christi que é a 
maior festa pública Católica sendo a única vez que Cristo sai às ruas e que muitos de nós 
católicos se obrigam em ir à missa e aproveitar o feriado. Usando um exemplo muito 
prático é a Marcha para Jesus que os nossos irmãos evangélicos estão fazendo. Muitos 
deles, com a chuva de ontem estavam em vigília para garantir que o evento acontecesse 
sendo com chuva ou sol, ao contrário de alguns irmãos da nossa comunidade que talvez 
não compareçam para a Solenidade de Corpus Christi na Catedral. E aqui também nos 

cabe à reflexão de Paulo: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do 
Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Lembrando que 
na Sexta-Feira Santa, Jesus deu a vida por nós, levou os nossos pecados e lavou as 
nossas faltas, e em toda Missa Ele faz isso novamente. Eis o mistério da fé. Muitas vezes 
entramos na fila da comunhão para receber Jesus indignamente, mas mesmo assim Ele 
se dá para nós, continua dando a vida e acreditando em nós. É nesse sentido que 
devemos fazer essa reflexão, dentro da Misericórdia de Deus presente na Eucaristia. 
Talvez possamos encontrar em nossas comunidades a mesma dificuldade que Paulo 
encontrou em Corinto, e para isso devemos dar o bom exemplo, dar nossa palavra 
falando de Jesus que é fiel e misericordioso que se dá todo dia e a todo instante para 
todos nós. Tenhamos essa consciência que toda vez ao comungar desse Corpo e desse 
Sangue, nós sejamos dignos de recebê-lo. Se não estivermos preparados possamos 
pedir perdão a Ele, para que possamos servi-lo cada dia melhor, buscando sempre viver 
esse Jesus dentro de nós, como dizia São João Paulo II: -“Santo é aquele pecador que 
acorda todo dia e começa de novo”. Porque ele tem a consciência que todo dia ele é 
pecador, porem está buscando a sua santidade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
 
2ª Secretária e Orientadora de Investiduras Sra. Rosane Bertolli: 
Em relação à ata anterior foi confirmado o envio a todos os coordenadores. Quanto as 
Investiduras foram definidas as datas e confirmadas pelos Coordenadores de Setores e 
será publicada no site da Arquidiocese. 
 
1ªSecretaria Sra. Lusinda Boll: 



O Diácono Rosalvo de Moura Jorge auxiliou na chamada das Paróquias onde tivemos 
uma presença de 37 (trinta e sete) MESC’s. Os aniversariantes foram homenageados 
com a oração da Bênção do Aniversariante. Na próxima reunião no dia 18 (dezoito) de 
junho a confraternização será organizada pelos Setores Pinhais e Almirante Tamandaré. 
Quanto a Formação Inicial solicitou para que as Fichas de Inscrição sejam entregues o 
mais rápido possível para a confecção das carteirinhas, lembrou que só é aceito a ficha 
padrão. Solicitou uma atenção quanto à renovação dos MESC’s, cujo procedimento está 
detalhado nos Informes que vocês receberam. Pediu que os Coordenadores enviem o 
quanto antes a relação dos Coordenadores de Paróquias de cada Setor. Lembrou que o 
plantão para recebimento de documentos e informações adicionais é toda a quinta-feira 
das doze às 16:00 (dezesseis) horas aqui no Cenáculo. Foi entregue aos Coordenadores 
Setoriais um crachá para exercer as atividades na Celebração de Corpus Christi. A 
equipe da SETRAN irá acompanhar o pessoal na demarcação dos lotes dos tapetes na 
madrugada. A confecção dos tapetes só poderá ser iniciada a partir das 08:00 horas (oito 
horas). Na santa Missa e na procissão todos os MESC’s devem estar devidamente 
uniformizados. 
 
Formação Inicial Mário Garcia: 
Está tudo funcionando conforme o cronograma. Enfatizou a alegria de retomar a 
Formação Inicial pela CAM nos Setores Capão Raso e Boqueirão. A reposição de aulas 
será realizada na Cúria e as informações serão disponibilizadas por email. Lembrou que 
é importante a Apostila como material de apoio aos candidatos.  
 
Tesoureiro Sr. Eloir Camargo da Silva: 
Tínhamos um saldo de R$ de 2.659,85 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e 
oitenta e cinco centavos) em nosso Caixa. Hoje foi arrecadado um valor de R$ 50,30 
(cinquenta reais e trinta centavos), finalizando um saldo no valor de R$ 2.710,15 (dois 
mil, setecentos e dez reais e quinze centavos). 
 
Coordenador Luiz Antônio Lenzi Costeira: 
Corpus Christi é a ratificação da nossa fé, sendo assim pediu encarecidamente que 
tragam os MESC’s de suas Paróquias, principalmente aqueles que têm alguma função. 
As atribuições para a Solenidade de Corpus Christi foram conferidas. Lembrou que todos 
devem colocar as intenções para a Santa Missa nas urnas que serão disponibilizadas no 
local. A concentração em frente à Catedral será às 13:00 (treze). Devido ao espaço físico 
do altar serão disponibilizados 45 (quarenta e cinco) cibórios para distribuição da 
Eucaristia. Depois de realizar suas funções todos devem ajudar no cordão de isolamento 
durante a procissão. Haverá três paradas/estações durante a procissão para a Bênção do 
Santíssimo. 
 
Oração Final 
A reunião foi encerrada com uma oração pelo Diácono Luiz Carlos de Jesus que lembrou 
da Solenidade da Santíssima Trindade, que ocorre nesse Domingo, dia 22 (vinte e dois) 
de maio. Eu, Rosane Nunes Bertolli lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 
será assinada por mim, juntamente com os Assessores Eclesiásticos Diácono Luiz Carlos 
de Jesus, Diácono Rosalvo de Moura Jorge e o Coordenador Luiz Antônio Lenzi Costeira. 
Curitiba, 30 de maio de 2016. 

 

_____________________                      ______________________ 
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