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Ata nº 262 
 
Aos dezoito dias de junho 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 invocou os Santos 
Padroeiros. 
  
Espiritualidade Pe. Waldir Zanon: 
Tomando o Evangelho de João, capítulo 2, Vers. um a doze, onde vemos que Maria está 
sempre atenta às atividades que a cercam. O vinho é sinal de alegria, e através de seu 
olhar atento e cuidadoso, ela percebe o que estava faltando, e corre logo ao encontro de 
seu filho. Jesus passou por esta escola onde aprendeu a olhar para os pobres, a notar as 
dificuldades dos outros, daquele pobre, daquele leproso, daquele doente que precisava 
ser olhado. Justamente nessa Escola de Maria que Jesus ensina a ser misericordioso. 
Ele passa e vê, como a mãe que percebe nessas Bodas de Caná. Jesus aprende com 
Maria que é preciso um olhar misericordioso para com as pessoas. Também o nosso 
ministério deve ter esse mesmo cuidado e essa mesma misericórdia, principalmente com 
os doentes, com os pobres, com aqueles que passam dificuldades. Nós, enquanto 
discípulos do Mestre que olha com misericórdia para todos, também somos convidados a 
olhar da mesma forma passando assim pela Escola de Maria, daquela mulher que se 
importa. Na quaresma o Papa falou que precisamos superar essa cultura da indiferença, 
de olhar as realidades que precisam ser transformadas e que muitas vezes não 
observamos, e Maria ensina que é preciso um olhar, que é preciso ir até Jesus e pedir, e 
é preciso fazer alguma coisa. E ela vai e diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. E 
apesar de não chegar ainda a hora Dele, prontamente atende ao pedido de sua mãe. O 
Ministério da Eucaristia também tem essa sensibilidade de perceber a dor do outro, a 
miséria do outro, de levar o Jesus Eucarístico a essas pessoas. Como Maria percebeu 
que eles não tinham mais vinho, também nós devemos perceber que eles não têm mais 
Eucaristia, oração e a presença da Igreja. Por isso voltando para essa leitura possamos 
ter essa sensibilidade, de assim como Jesus, valorizar a pessoa humana, um olhar nos 
olhos, um toque, um abraço, uma palavra, tudo isso são gestos que precisam ser 
multiplicados por nós. É preciso muitas vezes sair do nosso conforto e irmos ao encontro 
dessas pessoas, lembrando que o nosso Ministério não se resume apenas na distribuição 
da Eucaristia na Santa Missa, ele vai muito além disso. Se somos discípulos desse 
Mestre, devemos fazer o que Ele fez no lava-pés. Então é preciso que nós possamos 
fazer através dessa mística do serviço, uma entrega total em que a nossa vida vai se 
moldando à vida do Mestre, e esse é o grande segredo para nós que vivemos um 
ministério tão precioso, um dom que Deus nos dá, e muitas vezes somos até capazes de 
não compreender, porque por vocação somos chamados a levá-Lo às pessoas, um dom 
que não é nosso, que vem do próprio Deus, mas que, sobretudo, nos chama a sermos 
misericordiosos, porém não dá para ser como Jesus se não nos encontrarmos com Ele, e 
aqui vem uma parte essencial, uma parte do encontro com o Senhor, da nossa oração 
pessoal diária, da nossa intimidade com Jesus, da intimidade com a palavra e da nossa 
espiritualidade. Precisamos ser homens e mulheres de Deus que se aprofundam na 
Palavra, na Eucaristia, na Adoração, no serviço aos doentes. Tudo isso faz parte do 
encontro e da intimidade com Deus, se não tivermos esse encontro ele se torna um 
ministério vazio, onde podemos correr o risco de sermos bons fazedores de coisas, mas 
não viramos homens e mulheres discípulos do Mestre. Deixo aqui um desafio a todos 
vocês, para que venham fazer uma experiência de um Encontro com o Senhor, um 
momento profundo, não só para cumprir uma obrigação, mas para fazer um encontro 



com Jesus. Prossigam com a missão de vocês e que as suas orações aqui na Igreja da 
Ordem possam ser cada vez mais eficazes chegando ao coração de todos. 
 
2ª Secretária e Orientadora de Investiduras Sra. Rosane Bertolli: 
Foi confirmado o envio da ata anterior. As datas das Investiduras seguem o cronograma 
e sem nenhuma alteração. 
 
1ªSecretaria Sra. Lusinda Boll: 

O Sr. Marcos Hey auxiliou na chamada das Paróquias onde tivemos uma 
presença de 27 (vinte e sete) MESC’s. Os aniversariantes foram homenageados 
com a oração da Bênção do Aniversariante. Na próxima reunião, no dia 16 
(dezesseis) de julho, a confraternização será organizada pelos Setores Campo 
Largo e Colombo. Carteirinhas: Para que possamos emitir as carteirinhas dos novos 

em tempo hábil para a Investidura, as fichas de inscrição destes Candidatos à MESC’s 
deverão ser entregues o mais breve possível. Renovação: Para a emissão das 
Carteirinhas novas de renovação - o coordenador Paroquial dos MESC’s deverá fazer 
uma relação desses MESC’s no Word (informando nome completo, ID do MESC, datas 
de nascimento e de investidura) e enviar para o email da Lusinda 
(lusindaboll@Yahoo.com.br). Cancelamentos: Deverá também informar os nomes dos 

MESC’s dos quais as carteirinhas não serão mais renovadas. Sala de Plantão: Todos 
são bem-vindos em nossa sala de plantão na quinta-feira das 12:00 (doze) às 
16:00 (dezesseis) horas aqui no Cenáculo. O Diácono Rosalvo ressaltou que a 
carteirinha é um documento em que a Arquidiocese preza muito como identidade 
dentro da Igreja. 
 
Tesoureiro Sr. Eloir Camargo da Silva: 
Tínhamos em Caixa um saldo credor de R$ 2.710,15 (dois mil setecentos e dez reais e 
quinze centavos). Tivemos uma despesa pela compra de material de escritório de R$ 
122,16 (cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos). Foi arrecadado na coleta de 
hoje um valor de R$ 74,15 (setenta e quatro reais e quinze centavos), permanecendo um 
saldo atual no valor de R$ 2.662,14 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e 
quatorze centavos). Foi lembrado aos Setores passar por email seus saldos em caixa 
para que sejam repassados para a Cúria Metropolitana apenas para informação. Temos 
ainda em nossa sala livros do Pe. Léo Pessini “Ministério da Vida” e “Porta do Céu” do 
Luiz Blum, para uma boa leitura e espiritualidade, como também para os investidos, que 
poderão ser adquiridos conosco em nossas reuniões. 
 
Coordenador Luiz Antônio Lenzi Costeira: 
Ele agradeceu a presença de todos na Solenidade de Corpus Christi. Para o próximo ano 
foi sugerido mais um setor para ajudar no baldaquim. Tapetes: padronizar a largura dos 
tapetes. Patrocínio: ajudar a Arquidiocese a patrocinar a Solenidade. Incentivo aos 
MESC’s: fortalecer e incentivar a participação dos MESC’s. Horários: alterar os horários 
de concentração tanto para a remarcação dos tapetes quanto para a Celebração da 
santa Missa. Cuidados: evitar motivação comercial, evitar pessoas que não estejam 
autorizadas nas coordenações de funções. Segurança nos tapetes: enfatizar a segurança 
na confecção dos tapetes - evitando objetos cortantes. Sr. Luiz Antônio mais uma vez 
agradeceu de coração a colaboração de todos. Seminário em Guarapuava: Nos dias 15 a 
17 (quinze a dezessete) de julho haverá em Guarapuava o Encontro Regional de Liturgia 
da CNBB para pessoas que estejam envolvidas no Ministério Eucarístico e na 
Catequese. O Pe. Jair Fernandes Jacon assumiu como Chanceler na Cúria Metropolitana 
de Curitiba. É Pároco da Paróquia Santa Luzia e São Nicolau do Setor Mercês. Teremos 
sua presença em nossa próxima reunião. É apaixonado pelo nosso Ministério, 
trabalharemos em conjunto, onde faremos um ofício ao Pároco e ao Coordenador dos 
MESC’s da Paróquia, assinado pelo Chanceler e o Coordenador da CAM, a fim de que as 
carteirinhas vencidas sejam regularizadas ou canceladas no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Os MESC’s vindos de fora devem apresentar carta do Pároco da Paróquia de onde vem. 
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O Pároco daqui irá solicitar a emissão da nova carteirinha (conforme regulamento). 
Levando-se em conta as particularidades de cada Paróquia, o coordenador paroquial dos 
MESC’s deverá lhes prestar as devidas informações, sendo que esses MESC’s devem 
participar ativamente da Formação Permanente. Quanto a Transferência de Ministros 
dentro da Arquidiocese, o MESC deverá apresentar motivo justo para a transferência 
(mudança de endereço). Esse MESC deverá fazer uma solicitação, por escrito, ao Pároco 
da Paróquia a que pertence. O Pároco, se achar por bem, deverá lhe fornecer uma carta 
de apresentação. O novo Pároco deverá solicitar à Cúria Metropolitana a renovação da 
Carteirinha e do mandato desse MESC. Levantamento de Hospitais: Quanto ao 
levantamento dos hospitais em Curitiba existem 32 (trinta e dois) hospitais de 6.700 (seis 
mil e setecentos) a 6.800 (seis mil e oitocentos) leitos, e uma estimativa que entregamos 
3.500 (três mil e quinhentas) comunhões para doentes, embora tendo ministros que ainda 
não a levam. Para a próxima reunião foi sugerido trazer sugestões e avisos de eventos 
nas Paróquias. 
 
Oração Final 
A reunião foi encerrada com uma oração de agradecimento a Deus por estarmos juntos 
pelo Coordenador do Setor Campo Largo Sr. Carlos Fedalto. Eu, Rosane Nunes Bertolli 
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, juntamente 
com o Assessor Eclesiástico Diácono Rosalvo de Moura Jorge e o Coordenador Luiz 
Antônio Lenzi Costeira. Curitiba, 18 de junho de 2016. 
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___________________                          _____________________ 
     Rosalvo de Moura Jorge                          Luiz Antônio Lenzi Costeira 
     Assessor Eclesiástico                                     Coordenador da CAM 


