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No dia dezesseis de abril 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 MESCs da Arquidiocese. O Coordenador Luiz 
Antônio deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e conduziu as orações 
iniciais invocando o Espírito Santo, Oração dos MESC’s e os Santos Padroeiros.  
 
Espiritualidade Diácono Luiz Carlos de Jesus: 
“Daí graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é sua Misericórdia”, foi nesse sentido 
que o Diácono Luiz Carlos de Jesus iniciou a Espiritualidade sobre a Misericórdia de 
Deus:- Estando nós no ano da Misericórdia e ouve-se muito falar, mas pouco se tem 
praticado. A Misericórdia tem muitos significados: piedade, compaixão, bondade, 
clemência, graça, paz. Mas o que se refere muito isso é o sentimento pelo qual a 
miséria do outro toca a nossa própria miséria, ou seja, como aquilo que o outro passa 
e que necessita nos toca, no sentido físico, espiritual,  financeiro e de alimento. Muitas 
vezes pegamos uma cesta de alimento e achamos que estamos fazendo misericórdia, 
não, isso é caridade. Misericórdia é sentar e entender porque a pessoa naquela 
situação, indiferente das culpas que ela tem, fazendo um olhar não para o pecado, 
mas para o pecador, assim como Cristo que condena o pecado, mas acolhe o 
pecador, porque é para o pecador que nós temos que ter misericórdia. Antes de falar 
na Bula do Papa temos dois documentos que já falaram da misericórdia: A Dives In 
Misericordia do Papa João Paulo II que fala da revelação da Misericórdia de Deus, ou 
seja, que é um Deus rico em misericórdia. E temos também a Misericórdia El Dei, 
também escrita por João Paulo II, voltada para os Presbíteros e Bispos para o 
acolhimento na questão da misericórdia no momento da reconciliação. E a 
Misericordiae Vultus que o Papa Francisco escreveu pelo ano da Misericórdia: Jesus 
Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas 
palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax 
em Jesus de Nazaré. O Pai, « rico em misericórdia », depois de ter revelado o seu 
nome a Moisés como « Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de 
bondade e fidelidade », não cessou de dar a conhecer, de vários modos e em muitos 
momentos da história, a sua natureza divina. Na « plenitude do tempo », quando tudo 
estava pronto segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da 
Virgem Maria, para nos revelar, de modo definitivo, o seu amor. Quem O vê, vê o Pai. 
Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a 
misericórdia de Deus. Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É 
fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia: é a 
palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia: é o ato último e 
supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei fundamental que 
mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra 
no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque nos 
abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do 
nosso pecado. 
A nossa salvação nós encontramos através da misericórdia e muitas vezes com 
aqueles que estão ao nosso lado, nossa esposa (o), nossos filhos, nossa família. 
Muitas vezes vemos pessoas que ajudam os outros e esquecem a família, lembrando 
que a primeira igreja é a nossa família e são os primeiros que tem que receber a 
nossa misericórdia, principalmente nos dias de hoje que a situação está tão difícil no 



contexto econômico, financeiro, político. E para isso que o Papa Francisco chamou 
Ano Jubileu da Misericórdia para que nós entendêssemos e vivêssemos a 
misericórdia. Não basta só seguir o rito, mas precisam estar preenchido com 
espiritualidade misericordiosa para levar Jesus as pessoas. Temos as Portas Santas 
onde devemos buscar esse perdão. Uma Igreja mais Misericordiosa do que severa. 
Nós somos a Igreja. Os MESC’s não devem estar na igreja por status, para chefiar, 
para coordenar, mas sim, para servir a Cristo. O nosso Arcebispo coloca a igreja em 
missão, temos que deixar um pouco a sacristia e sair em missão para sentir o que o 
povo necessita.  Aos crentes afastados nós devemos passar o balsamo da 
misericórdia. Que não seja uma igreja abstrata, pois é através do nosso testemunho 
que a misericórdia se torna historia. As obras de Misericórdia corporais são: Dar de 
comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Dar pousada 
aos peregrinos. Assistir aos doentes. Visitar os presos. Enterrar os mortos. E temos as 
obras de Misericórdia Espirituais que são: Dar bons conselhos. Ensinar os ignorantes. 
Corrigir os que erram. Consolar os aflitos. Perdoar as injúrias. Suportar com paciência 
as fraquezas do próximo. Rogar a Deus por vivos e mortos. 
“O espírito do Senhor está sobre mim; ele ungiu-me e enviou-me a proclamar a boa 
nova aos que sofrem para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos 
exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano de Misericórdia do 
Senhor.” 
É isso que o Papa fala para nós, para que tenhamos esse segmento da Misericórdia.  
“Daí graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia”. Amém! 
 
Secretaria Sra. Lusinda Boll: 
O Diácono Luiz Carlos de Jesus auxiliou a 1ª Secretária na chamada das Paróquias 
onde teve uma presença de 31 MESC’s. A Secretária lembrou que a Adoração na 
Igreja da Ordem começa as 16hs00 e termina com a Bênção do Santíssimo. A 
Semana Eucarística terá início no dia 19 de maio encerrando com a Solenidade de 
Corpus Christi. A escala está em anexo. Os aniversariantes foram homenageados com 
a oração de Bênção do Aniversariante. Foram solicitadas as fichas dos candidatos 
para que as carteirinhas sejam feitas em tempo hábil. Temos ainda 904 carteirinhas 
vencidas que estão fora das normas da Arquidiocese e solicitou uma maior 
colaboração dos Coordenadores para regularizar essa questão. Na próxima reunião 
dia 21 de maio os Setores Cabral e Cajurú serão os responsáveis pelo lanche.   
 
Tesoureiro Sr. Eloir Camargo da Silva: 
Tivemos um saldo de R$ 3.000,56 (três mil e cinquenta e seis centavos), foi 
arrecadado hoje um valor de R$ 71,35 (setenta e um reais e trinta e cinco centavos), 
tivemos despesas de lanche para a primeira reunião no valor de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais), confecção de manuais para os Coordenadores no valor de R$170,50 
(cento e setenta reais e cinquenta centavos) e despesa com material de escritório no 
valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), finalizando um saldo no valor de 
R$ 2.659,85 (dois mil seiscentos e cinquenta nove reais e oitenta e cinco centavos). 
 
Investiduras Sra. Rosane Bertolli: 
A Orientadora de Investiduras solicitou para que as datas das Investiduras não sejam 
alteradas devido a pouca disponibilidade na agenda dos Bispos e para que possam 
presidir a Celebração de Investidura. A planilha está em anexo. 
 
Coordenador Luiz Antônio: 
O Coordenador voltou a solicitar que os MESC’s sejam os primeiros a acolher os 
Párocos novos. Ressaltou que se o Ministro quiser trocar de Paróquia deve realizar 
pelos meios legais: dar baixa na Paróquia atual com carta ao Pároco pedindo 
desligamento e o Pároco da Paróquia aonde ele pretende exercer seu Ministério deve 
enviar à Mitra da Arquidiocese de Curitiba ofício solicitando autorização para o mesmo 



exercer a função de MESC na outra Paróquia, porém, lembrou que na Oração do 
MESC rezamos que foi Jesus Cristo que nos deu a graça de servir e é a Ele que 
servimos. São três qualidades que o MESC deve ter consciência no exercício de sua 
função: - Altruísmo: fazer as coisas pensando no outro. – Empatia: se colocar no lugar 
do outro. –Ética: ser fiel a sua comunidade.  
Solicitou uma maior participação nas Adorações da Igreja da Ordem.  
Está sendo estudado para que as reuniões da CAM sejam realizadas um mês do 
Cenáculo e outro no Setor dependendo da avaliação dos Coordenadores.  
Quanto ao projeto de trabalho nas clínicas e Hospitais continua aguardando o relatório 
dos Coordenadores em relação à quantidade existente em cada Setor.  
Informou que os Formadores da CAM estão disponíveis para atender as necessidades 
de Formação Permanente.  
Para a confecção do novo Manual dos MESC os Coordenadores devem enviar 
sugestões para as Secretárias.  
Foi distribuído o cartaz da Solenidade de Corpus Christi e solicitada uma maior 
participação dos MESC nas Solenidades de Corpus Christi promovidas pela 
Arquidiocese. Quanto às funções para a Solenidade de 2016 estão em anexo, lembrou 
que o horário de concentração será as 13h00.  
 
Oração Final 
A reunião foi encerrada com uma oração pelo Vice-Coordenador da Paróquia Nossa 
Senhora das Vitórias MESC Tadeu Demelle do Setor Boqueirão.  
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, 20 de abril de 2016. 
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