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>> Igreja Matriz

>> Demonstrativo Financeiro

Nossa Senhora das Mercês

>> Maio.2019

Horários
e atendimentos
ENDEREÇO:
da Paróquia
e Convento
Av. Manoel Ribas,
966 - 80810-000
Curitiba-PR
Tel. Paróquia:
(041) 3335.5752
Tel. Convento: (041) 3335.1606
Tel. Catequese: (041) 3336.3982

EXPEDIENTE DA
SECRETARIA PAROQUIAL:
De segunda a sexta
Sábado

Das 8h às 12h
e das 13h às
17h45
das 9h às 12h

HORÁRIO DE MISSAS:
MISSAS
Segunda-feira:
Terça-feira:
Quarta e quinta-feira:
Sexta-feira:
Sábado:
Domingo:

ENTREAJUDA
Quinta-feira

HORÁRIO
6h30
6h30, 15h e 19h
6h30 e 19h
6h30, 15h e 19h
6h30, 17h e 19h
6h30, 8h, 10h
12h, 17h e 19h

9h, 15h e 20h

NOVENA PERPÉTUA DE N. SRA. DAS MERCÊS
Sexta-feira
8h30 e 19h
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Sexta-feira
das 9h às 19h
Bênção com o Santíssimo às 18h30
BÊNÇÃOS
De segunda a sexta-feira:
das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30
Sábado:
das 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h
Telefone para agendar
bênçãos: 41 3335.1606

ANIVERSARIANTES
Nossa Paróquia felicita os aniversariantes dos meses de junho e julho oferecendo a todos a prece comunitária e
as intenções na Santa Missa. Saúde,
paz, prosperidade e que nunca falte o
amor a Jesus Cristo e Nossa Senhora em
suas famílias.

RECEITAS

RECEITAS

Dízimo Paroquial ................................................. R$
Ofertas ................................................................. R$
Espórtulas Batizados/ Casamentos .................... R$
Capelinhas .......................................................... R$
Resgate Aplicações .............................................. R$
TOTAL .............................................................. R$
Dizimistas Cadastrados
Dizimistas que Contribuíram
Novos Dizimistas

63.948,00
26.963,00
1.770,00
335,05
5.000,00
98.016,05
979
528
07

Dízimo Paroquial ................................................. R$
Ofertas ................................................................. R$
Espórtulas Batizados/ Casamentos .................... R$
Capelinhas .......................................................... R$
Resgate Aplicações .............................................. R$
TOTAL .............................................................. R$

SSalários/ Férias ..................................................... R$
PIS /FGTS/ INSS/IMPOSTOS ..................................... R$
Moveis, Utensilios e Manutenção - Investimentos R$
Côngruas ................................................................. R$
Bens Sacros / Liturgicos - Catequese ...................... R$
Desp. Cultos / Ornamentação/ Homenagens ......... R$
Luz / Água / Gás ....................................................... R$
Despesas com Correios (Dízimo) ............................ R$
Serviço de Contabilidade ........................................ R$
Serviços de Alarme/ Segurança .............................. R$
Manut. de Veículos/Combustíveis/Seguros/Multas .... R$
Material de Limpeza ................................................ R$
Revistas/ Internet/ WebTv/ Telefone ....................... R$
Plano de Saúde de Func. / Farmácia ....................... R$
Vale Alimentação ..................................................... R$
Casa Paroquial/ Auxilio Alimentação - IPAS .......... R$
Vale Transportes / Fretes ......................................... R$
Café do Dízimo ......................................................... R$
Informatica / Serviços de Terceiros ....................... R$
Material de Expediente ........................................... R$
Jornal "O Capuchinho" ............................................ R$
TOTAL .................................................................. R$

68.597,00
27.651,00
1.250,00
195,57
24.000,00
121.693,57

Dizimistas Cadastrados
Dizimistas que Contribuíram
Novos Dizimistas

DESPESAS
DIMENSÃO RELIGIOSA

986
612
02

DESPESAS
DIMENSÃO RELIGIOSA
10.968,00
5.402,62
14.530,10
10.684,00
1.530,00
1.566,00
3.696,67
325,90
130,00
159,53
361,91
214,62
1.285,85
2.231,47
3.272,66
2.994,00
1.029,06
1.484,86
357,00
1.420,55
3.020,00
66.664,80

DIMENSÃO MISSIONÁRIA
Taxa para Arquidiocese - Ref. Abril/19 ................... R$ 10.667,69
Taxa para a Província Freis Capuchinhos .............. R$ 12.608,25
Mat. Pastoral /Catequético /Cursos / Seminário ... R$ 2.000,00
TOTAL .................................................................. R$ 25.275,94

Salários/ Férias ..................................................... R$
PIS /FGTS/ INSS/IMPOSTOS ................................... R$
Moveis, Utensilios e Manutenção - Investimentos .... R$
Côngruas ............................................................... R$
Bens Sacros / Liturgicos - Catequese .................... R$
Desp. Cultos / Ornamentação/ Homenagens ....... R$
Luz / Água / Gás ..................................................... R$
Despesas com Correios (Dízimo) .......................... R$
Serviço de Contabilidade ...................................... R$
Serviços de Alarme/ Segurança/Seguro de Bens .. R$
Manut. de Veículos/Combustíveis/Seguros/Multas .... R$
Material de Limpeza .............................................. R$
Revistas/ Internet/ WebTv/ Telefone ..................... R$
Plano de Saúde de Func. / Farmácia ..................... R$
Vale Alimentação ................................................... R$
Casa Paroquial/ Auxilio Alimentação - IPAS ........ R$
Vale Transportes / Fretes ....................................... R$
Informatica / Serviços de Terceiros ..................... R$
Material de Expediente ......................................... R$
TOTAL ................................................................

11.126,37
5.849,65
33.994,80
10.684,00
1.195,00
2.812,90
3.710,96
325,90
130,00
2.487,40
1.146,02
2.109,90
1.412,90
2.423,09
3.769,19
2.994,00
708,54
357,00
1.420,55
R$ 88.658,17

DIMENSÃO MISSIONÁRIA
Taxa para Arquidiocese - Ref. Maio/19 ................. R$
Taxa para a Província Freis Capuchinhos ............ R$
Mat. Pastoral /Catequético /Cursos / Seminário . R$

9.945,37
12.957,00
2.000,00

TOTAL ................................................................ R$

24.902,37

DIMENSÃO SOCIAL

DIMENSÃO SOCIAL
Ação Social da Paróquia N. Sra. das Mercês ......... R$
Ação Social da Paróquia N. Sra. da Luz / CIC ........ R$
TOTAL .................................................................. R$

1.741,46
3.100,00
4.841,46

TOTAL GERAL ........................................................ R$ 96.782,20

Ação Social da Paróquia N. Sra. das Mercês ....... R$
Ação Social da Paróquia N. Sra. da Luz / CIC ...... R$
TOTAL ................................................................ R$

1.731,63
3.100,00
4.831,63

TOTAL GERAL ...................................................... R$ 118.392,17

>> Ação Social da Paróquia N. Sra. das Mercês

>> Expediente do Boletim
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>> Junho.2019

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Graças à generosidade dos paroquianos, dizimistas e benfeitores, arrecadamos
e distribuímos nos meses de maio e junho/19, os donativos abaixo discriminados:

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES: MAIO.2019
Destinatário

Peças de
Roupas

Paróquia N.Sra. da Luz - CIC - Matriz
Paróquia N. Sra. de Fátima CIC - Vila Verde
Paróquia N.Sra. da Conceição Alm. Tamandaré
Paróquia N.Sra. das Mercês
TOTAL

1014
1250
1450
412
4126

Destinatário

Pares de
Calçados
45
152
102
00
299

Diversos

Alimentos
Kg

Cestas

35
80
55
40
210

221
155
150
20
546

02 cestas
12 cestas
07 cestas
04 cestas
25 cestas

Alimentos
Kg

Cestas

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES: JUNHO.2019
Peças de
Pares de
Diversos
Roupas
Calçados

Paróquia N.Sra. da Luz CIC - Matriz
Paróquia N. Sra. de Fátima CIC - Vila Verde
Paróquia N.Sra. da Conceição Alm. Tamandaré
Paróquia N.Sra. das Mercês
TOTAL

1000
1500
1350
24
3874

55
150
50
06
261

40
120
20
372
552

30
30
30
29
119

Agradecemos a você, pela sua generosa doação. Frei João José dos Santos - Pároco
Junho-Julho.2019

10
03
03
10
26

cestas
cestas
cestas
cestas
cestas

>> Mensagem do Pároco

No início do mês de abril, a Santa Sé publicou
a Exortação Apostólica Cristo Vive, assinada pelo Papa
Francisco. O documento é fruto das discussões do Sínodo dos Bispos sobre a juventude, que aconteceu em outubro de 2018, com o tema ”Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
O exortação contém nove capítulos e destina-se às
novas gerações do mundo, mas dirige-se também a todo
o povo de Deus, aos pastores e aos fiéis. Diz o Papa
“ser jovem, mais do que uma idade é um estado do coração”. E por isso, uma instituição antiga como a Igreja
pode “renovar o seu ardor espiritual e o seu vigor apostólico”, na escola dos jovens como Francisco de Assis,
Domingos Sávio, Tereza do Menino Jesus o segredo para
permanecer jovem.
O Papa Francisco apresenta a realidade em que os
jovens estão inseridos, os seus dramas, as suas aspirações e ao mesmo tempo apresenta também os problemas que os jovens hoje enfrentam, como a guerra, violência, exploração, sexualidade, novas tecnologias, migrações, abusos contra menores. Mas que, apesar desta realidade, ter um olhar positivo de quem vê o futuro
com esperança.
“Não deixes que te roubem a esperança e a alegria”
exortou o Pontífice, que propôs às novas gerações uma
tríplice verdade: Deus ama, Cristo salva, Cristo vive. E,
portanto, propõe aos jovens a se organizarem numa pastoral juvenil que seja popular, missionária, a ponto de
ajudar os jovens a descobrir e amadurecer a própria vocação através do discernimento.
Creio que este desafio atinge a todos nós, que somos chamados enquanto comunidade a propagar a proposta de Cristo como continuadores de sua missão. Os
jovens precisam ser incluídos em nosso projeto pastoral. Devem ser chamados a colaborar na dinâmica da
vida da Igreja.
No mês de junho estudamos esta exortação apostólica pós-sinodal em nosso curso de formação que acontece todas as segundas-feiras às 19h30min. O estudo
nos ajuda muito no crescimento de nossas convicções,
na compreensão da missão que recebemos de propagar
o Evangelho. Uma comunidade paroquial deve oferecer
aos fiéis esta possibilidade de através do estudo ir aprofundando a própria fé. Aproveito este momento para incentivar os membros de nossa comunidade a buscar se
organizar para participar desta escola de formação cristã. Um
convite especial aos jovens de nossa comunidade.

Frei João José dos Santos, OFMCap

Junho-Julho.2019
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>> PASTORAL DO DÍZIMO

Boas vindas aos novos dizimistas do mês de Maio/19
Marlene Montanha Fernandes, Lucas Henrique Gowatiski, Dayane Beber Alves, Paola M. Camargo,
Alfredo Duarte da Silva, Ana Lúcia de Jesus Tiúba e Francisco de Assis Branco.

Dízimo é Primícia
Para os católicos, dízimo não é questão matemática, numérica, a devolução obrigatória da
décima parte dos bens, de acordo com a legislação mosaica do Antigo Testamento.
A Lei de Moisés foi aperfeiçoada e superada
pela nova lei, a do Evangelho de Jesus Cristo.
Dízimo para o cristão é a entrega como gesto
de amor e de gratidão a Deus e como sinal de
compromisso com a Igreja de Jesus Cristo, da
“primeira parte”, da “melhor parte” e da “maior

parte” dos bens que eu possa oferecer. Dízimo é
primícia, portanto é a “primeira parte” das minhas energias, do meu tempo, dos meus dons
pessoais e também dos bens materiais que o bom
Deus coloca nas minhas mãos.
Dízimo é a “melhor parte”, pois o Senhor que
nos deu tudo e continua a nos dar sempre o melhor em seu amado Filho, merece o melhor da
nossa parte, nunca os restos ou as sobras.
Dízimo é a “maior parte” que posso dar, como

a oferta da viúva de Jerusalém da qual nos falam
os Evangelhos, ela deu pouco, apenas duas moedinhas, mas era tudo que tinha.
Antes de ser quantidade, o dízimo é qualidade. O que vale para o dízimo e para a oferta é a
quantidade de amor que colocamos nestes gestos de doação.
Dízimo é gesto de amor, e a medida do amor é
dar sem medida.
Equipe Pastoral do Dízimo

Presença da Pastoral do Dízimo na Feijoada do ECC
E o carinho da Pastoral do Dízimo presenteando com a sobremesa, aos que lá almoçaram. Unidade das Pastorais.

>> PASTORAL DA AÇÃO SOCIAL

A força transformadora da Ação Social na Igreja

A Igreja Católica tem uma visão muito clara do
mundo e de suas necessidades; e por isso oferece a
solução cristã para os graves problemas da humanidade segundo a Luz do Evangelho de Jesus Cristo.
Ela afirma que “Não cabe aos pastores da Igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos, que agem por própria iniciativa
com seus concidadãos…. Terá sempre em vista o
bem comum e se conformará com a mensagem
evangélica e com a doutrina da Igreja. Cabe aos fiéis
leigos “animar as realidades temporais com um zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça”
(SRS 42). (CIC §2442)
Neste momento vivemos numa profunda crise
social e política, não somente no Brasil. No mundo
atual, podemos verificar através das notícias televisivas, jornalísticas e outras, que há uma carência
de compreensão das pessoas que detém os poderes, sejam eles políticos, financeiros, enfim..., que
vivem a ignorar que muitos padecem com os sofrimentos e injustiças que ocorreram e continuam a
acontecer no caminhar da humanidade, até o dia
presente.
Deveríamos aprender com os erros passados,
mas não! Parece que com o tempo, a humanidade
piora: É falta de Deus? Onde estamos errando com
o mundo de hoje? Como Igreja, o que Jesus desejaria de nós? Essas reflexões fazem-nos pensar, mas
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dos servos fieis, na vivência efetiva da prática de
oração, além das virtudes da fé, esperança e caridade.
Neste sentido, caríssimos irmãos e irmãs, venho
solicitar a todos os corações que se abram à caridade, aliviando os necessitados em suas carências,
como também, venham nos ajudar a tornar a Ação
Social da Igreja das Mercês, um instrumento de
amor aos que sofrem e são injustiçados.
Quero também, agradecer a todos que de uma
forma direta ou indireta, ajudaram a Ação Social, na
realização do Bazar beneficente em prol das famílias carentes.

não só pensar, agir! Sim, precisamos agir, pois o
povo padece. Há muitas carências a serem observadas e atendidas
Infelizmente, o social como expressão do agir
das pessoas cristãs e católicas muitas vezes não correspondem com a proposta de Jesus: “Amai vos uns
aos outros iguais como eu vos amei” (Jo 15,12).
Não há outro caminho! O melhor caminho para
nós é luta pela nossa santidade, nesse caminho de
conversão ao qual fomos guiados, abrindo o coração para que Jesus Cristo nos ajude em todas as
áreas de nossas vidas, seja no campo pessoal, familiar, político ou social. Desejo que esta seja a prática

Diácono Jorge Antonio Ferreira de Andrade
Ação Social da Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Junho-Julho.2019

Pentecostes
Assim como a Páscoa, o
Pentecostes é uma festa que
herdamos da religião judia.
O seu nome significa cinquenta, pois é celebrada cinquenta dias após a Páscoa
e está intimamente ligada
com esta, desde o Antigo
Testamento.
Entre os judeus, o Pentecostes era e é celebrado
como a memória da entrega
da Lei a Moisés. Por isso sua
estreita ligação com a Páscoa. Uma celebra a libertação da escravidão, a outra o
sinal do amor de Deus que
dá uma nova Lei, não mais
aquela da escravidão, mas
uma mais justa, que promove a liberdade.
Para nós cristãos o Pentecostes é a celebração da
vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem
Maria. Quando Jesus retorna ao Pai depois de Ressus-

citado afirma que não deixaria sua comunidade sozinha. Jesus revela a Trindade. Após sua ressurreição e
da vinda do Espírito Santo no
Pentecostes reconhecemos
que o próprio Deus é uma
comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Percebemos como o Espírito também
só se revela na comunidade,
pois foi quando estavam reunidos em oração que o Espírito veio sobre eles.

Hoje temos a tentação de
crer que os dons de Deus são
algo para mim, isto é, individuais. Queremos tomar
para nós os méritos e os frutos de tudo o que temos,
mas não somos capazes de
reconhecer que tudo o que
temos e somos é graça de
Deus. Cansamos de ouvir
frases do tipo: eu consegui,
eu lutei, eu alcancei por
meu esforço. Que bom, mas
não esqueça que tudo o que

você é vem da graça de
Deus.
Por isso a vida de fé com
o Espírito de Deus deve ser
vivida na comunidade. É estando juntos, atentos uns
aos outros, que percebemos
os dons, as virtudes, as dificuldades e as necessidades
dos irmãos e das irmãs. Se
eu tenho tantos dons e graças, se tanta coisa obtive
com o amor de Deus, e não
partilho com aquele que necessita, será que eu sou verdadeiramente espiritual?
Não. Ao contrário, usurpo a
graça de Deus em meu favor. Os dons que recebo de
Deus, as graças que recebo,
são para serem usadas em
favor dos outros. Deus usa
cada um de nós para sermos
instrumentos de graça, de
liberdade, de amor e de misericórdia para os que mais
necessitam.

Na comunidade nossa
oração muda. Já não precisamos pedir a Deus mais
graças, mas pedimos que
seu Espírito Santo nos mostre como eu posso usar aquilo que tenho e sou em favor
dos que precisam. Na comunidade, pelo Espírito de
Deus, nos tornamos dom
para a vida dos irmãos e das
irmãs, dom para a Igreja, sinal de vida para o mundo.
Paz e Bem!

Frei Marcus Vinicius
de Souza Nunes, OFMCap

A Liturgia e as 10 Ave Marias
O Rito da Santa Missa, é
uma lembrança presente do
sacrifício de Jesus Cristo pela
remissão dos nossos pecados.
É fundamentalmente a representação do mistério em que
se baseia a nossa fé e a nossa
religião Católica. Dentro desse espírito, somos privilegiados de termos essa demonstração diária que retrata ao
longo do ano a vida do Cristo
na sua convivência conosco,
como povo escolhido.
Esta oportunidade santa
deve ser aproveitada plenamente, com toda a profundidade e alegria que traz.
O Católico deve sentir-se

como partícipe da Liturgia,
compartilhando o Rito junto a sua comunidade em um
ambiente de enlevo e religiosidade.
O Rito começa com a alegria ímpar da Acolhida, quando se aproxima da Igreja, e se
é saudado pelas pessoas responsáveis pela Liturgia, muitas vezes o próprio celebrante, em uma mostra definitiva
de acolhimento: todos somos
bem vindos, para nos tornar
irmãos na fé e no espírito. É
como o Pentecostes acontecendo a cada missa, a cada dia.
Nessa situação de grande
comunhão, somos convida-

Junho-Julho.2019

dos a rezar de forma respeitosa a dezena de Ave Marias,
consolidada principalmente
em respeito às vocações, mas

que serve de forma muito especial para iniciar, no prelúdio do RITO as primeiras manifestações do Espírito Santo.
Rezamos todos juntos, contritos, mas ao mesmo tempo
ansiosos pela emoção do que
iremos participar na sequência.
Estas orações, divididas
entre todos, são uma saudação digna para o próprio RITO,
significando um reconhecimento da santidade do momento que se inicia, e invocando a proteção da Virgem
Maria para abençoar a nossa
celebração. Assim, ao começar a procissão de entrada, já

assumimos a nossa posição de
discípulos, ansiosos para receber a mensagem do dia, a Palavra da Salvação, e relembrar
todos os aspectos do Mistério, sempre em comunidade
e como comunidade!
Sendo assim, a Comissão
de Liturgia convida a todos e
todas a chegarem um pouco
mais cedo às missas para viver este momento de oração
com as equipes de Liturgia, e
assim aprimorar cada vez mais
a participação de cada um neste santo RITO, que nos marca
e dignifica!
Mauro Lacerda Santos Filho
Comissão de Liturgia
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Peregrinação aos lugares Franciscanos
Capuchinhos e alguns lugares de Roma

Fr. José Maria e grupo de Estudos
Celle di Cortona

De 28 de abril a 17 de maio
de 2019, tive a graça de participar dessa peregrinação. Juntamente com duas Irmãs Clarissas Capuchinhas do México e dezoito freis, do Peru, de
Angola, de São Paulo, Maranhão, Paraná e Santa Catarina. Hospedamo-nos em conventos medievais como Frascati e Camerino, berço dos
Capuchinhos, e em dois conventos modernos: o de Assis
e o imenso Colégio Internacional São Lourenço de Brindes,
em Roma.
Falo nesta primeira parte
do meu artigo, da peregrinação aos lugares mais significativos para nossa fé, tais
como: a Basílica de São Pedro,
aí celebramos a missa na Cripta de São Pedro. Fomos também às Basílicas de São Paulo
Fora dos Muros e a Santa Maria Maior, onde também celebramos a missa em uma das
capelas laterais. Todas adornadas de grandes imagens esculpidas no mármore, de
grandes e belas pinturas e
magníficas obras de arte litúrgicas. V isitamos mais algumas Igrejas em Roma.
No dia primeiro de maio,
fomos à audiência com o Papa
Francisco e ficamos em cadeiras próximas ao local em que
o Papa, os Cardeais e os Bispos ficam. Achei muito significativa a atitude do Papa que,

Fr. José Maria e grupo de Estudos na Rocca Maggiore, Assis

Fr. José Maria e grupo de Estudos no refeitório do Convento de Spello

por um bom tempo, rodou
pela praça, cumprimentando
muitas pessoas individualmente. Ali, no espaço que rodeava o baldaquim, no qual o
Papa fez a sua alocução, a sua
fala, cumprimentou dezenas
de pessoas e de modo especial, um a um, vinte pares de
noivos ou recém-casados.
Em Roma, também visitamos diversos lugares ligados
a São Francisco de Assis, entre eles, a Igreja da Imaculada

Fr. José Maria e grupo de Estudos, pôr do sol non Monte Subásio
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Fr. José Maria e grupo de Estudos
em Assis, Basílica Inferior

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Conceição e seu grande museu com obras, históricas, litúrgicas, culturais de incalculável valor. Uma das peculiaridades desse museu são as
suas diversas capelas compostas por múltiplos ossos humanos e as caveiras dos frades
vestidas com o hábito franciscano. Até os lampadários são
construídos com pequenos
ossos. Ainda em Roma, visitamos a catacumba subterrânea de São Calixto, uma das

Fr. José Maria e grupo de Estudos
em Fonte Colombo

Fr. José Maria e grupo de Estudos
no refeitório do Convento de Camerino

Fr. José Maria e grupo de Estudos, Assis, Convento São Damião

mais importantes entre as dezenas de catacumbas lá existentes. Aí foram enterradas
quinhentas mil pessoas, São
Calixto foi o diácono que coordenou a construção da catacumba. Diversos mártires e
inúmeros cristãos foram ali
enterrados. A catacumba foi
escavada de cima para baixo,
em camadas. São quatro camadas com doze metros em
média de profundidade e vinte quilômetros de galerias.

Frei José Maria da Silva
OFMCap - Vigário Paroquial

Fr. José Maria, na Rocca
Maggiore, Assis, Itália

Fr. José Maria na casa paterna de Santa Clara, Assis
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Construção do Tapete para a Solenidade de Corpus Christi
Como acontece todos os anos, o grupo de jovens da nossa Paróquia conduziu a elaboração e
montagem do tapete de Corpus Christi, no trecho de responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora das Mercês na Av. Cândido de Abreu. Trabalho que acontece não só no dia da solenidade
da Eucaristia, mas que começa bem antes quando preparamos os desenhos, pintamos a serragem e providenciamos outros materiais para dei-
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xar o resultado cada ano mais lindo, e assim esperarmos a passagem do Santíssimo.
Este ano o grupo de jovens Atos puderam contar com a ajuda do grupo de adolescentes Anjos
de Francisco, casais do ECC e o grupo de jovens
do Butiatuvinha, que contribuíram para o resultado desse lindo trabalho.
Nossos agradecimentos a todos que nos ajudaram de alguma forma, nos preparativos e tam-

bém no dia, em especial a jovem Nathalia Nascimento que se dedicou na elaboração dos desenhos. Nosso obrigado também à Madeireira Marcelândia que nos doou a serragem, e por fim a
todos da nossa comunidade e freis que passaram pelo local para prestigiar nosso trabalho e participar dessa importante celebração. Paz e bem
Malcon e Ohana
Coordenadores do Grupo de Jovens Atos Juventude Capuchinha
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Dedicação do Altar em Nossa Igreja
No dia 15 de junho de 2019 tivemos
uma cerimônia muito especial em nossa
Igreja: o rito solene de dedicação do altar, presidido por Sua Excelência Reverendíssima Dom José Antonio Peruzzo, Arcebispo Metropolitano de Curitiba.
Já os primeiros padres da Igreja,
meditando a Palavra de Deus, afirmavam que Cristo é vítima, sacerdote e
altar do sacrifício que nos reconcilia
com Deus. Lembramos aqui, por
exemplo, Santo Epifânio e São Cirilo
de Alexandria, santos que viveram entre
os séculos IV e V.
Cristo, ao instituir o memorial de sua
paixão em forma de banquete sacrificial,
tornou sagrada a mesa onde os fiéis se
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reúnem para celebrar a sua Páscoa.
Isto pode ser feito sempre que, em
devidas circunstâncias, os fiéis se reúnam
para celebrar o memorial da Paixão de
Cristo.
No entanto, e como se fez desde tempos muito antigos, é adequado à celebração em comunidade do Mistério Pascal
que se erga uma mesa especial, o altar,
que é onde se perpetua o sacrifício de Cristo na cruz até sua vinda definitiva, e é em
volta do qual nos reunimos para dar graças a Deus e comungar o Corpo e o Sangue de Cristo.
O Rito de Dedicação do Altar é bem
especial. Só pode ser presidido por um Bispo. Em vez do ato penitencial é feita a
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aspersão do povo e em lugar da Oração
Universal canta-se a Ladainha de todo os
Santos. Há quatro momentos muito significativos no Rito:
- Unção do Altar com o óleo do Crisma: Pela unção o altar torna-se o símbolo do Cristo, que é o Ungido de Deus.
- Queima do incenso sobre o Altar:
Significa que o sacrifício de Cristo, que
aí se perpetua de modo sacramental,
sobe para Deus juntamente com as
orações dos fiéis.
- Revestimento do Altar: O Altar é a
mesa festiva e solene em volta da qual
nos reunimos; é a mesa do Senhor da
qual nos aproximamos para comungarmos Seu Corpo e Seu Sangue.

-

A iluminação do Altar: Recorda-nos
que Cristo é a Luz das nações, pela qual
resplandece a Igreja e toda a família
humana.

Cassiano Lima - Liturgia
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Tenhamos sempre viva em nossos corações
a memória do sacrifício sacramental do Cristo
que nos une ao redor do Altar da Comunhão!
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O Encontro da Igreja da Acolhida

Nos dia 1 e 2 de junho deste ano, a Igreja das Mercês
através de sua Pastoral Familiar, representada pelos casais
do ECSU - Encontro de Casais
de Segunda União com Cristo,
ajudados de maneira valorosa por casais do ECC - Encontro de Casais com Cristo, que
deram origem ao primeiro
grupo e o apadrinharam, realizou o Oitavo ECSU - Encontro de Casais de Segunda
União com Cristo. Só o fato numérico de ter sido esse o oitavo já mostra o carinho com
que a Igreja Católica, especialmente esta paróquia demonstra em receber para um
retiro especial esses casais,
unidos na vida conjugal, tementes a Deus e que por infelicidade ou tristeza não puderam ou conseguiram manter o seu primeiro matrimônio.
Mesmo assim, perseveraram na fé, mantendo a ligação ainda que às vezes indireta com a Igreja, pela pura
necessidade de manter em
suas vidas a presença de Cristo. Dentro desse escopo, a
Pastoral Familiar historicamente compreende esta situação, peculiar e particular em
cada caso, mas dentro do espírito renovador de uma Igreja que se moderniza e evolui,
acolhe com muito e misericordioso carinho estes casais.
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No retiro, a chance de se
encontrar com o Cristo Vivo
acontece em diversos momentos. Junto a esse imensurável privilégio vem a partilha
de valiosas experiências de
vida, com casais que passaram por situações similares,
que encontraram apoio e
consolo em comunidades, e
ainda fazendo a junção dos
momentos da vida conjugal e
familiar com a Sagrada História que une todos os católicos.
A segura direção espiritual do nosso Pároco, Frei João
José, com a sua ternura de
pastor, orientando os casais
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na busca de suas realizações
como cristãos, respondendo
questionamentos e distribuindo as bênçãos de sua presença e de Cristo, foi diretriz
para o sucesso do encontro.
Nas abençoadas palavras
do nosso Bispo Auxiliar, Dom
Francisco, que prestigiou o
evento, não cabe a Igreja comentar ou julgar, pois cada
dor tem a sua dimensão.
Cabe a ela como mãe e auxiliadora, instruir e acolher em
sua grandeza todo aquele que
a procura. E isto está representado no ânimo que revestiu o encontro. O acolhimen-

to de toda uma comunidade,
mostrando que os casais de
segunda união, são parte da
Igreja, com suas limitações ou
seus talentos, sendo assim
chamados a participar dessa
enorme experiência de santificação que é a Vida Conjugal em Cristo, com Cristo e
para Cristo.
A Coordenação do Movimento ECSU, que faz parte íntegra da Pastoral Familiar da
Igreja Nossa Senhora das Mercês, agradece profundamente todos os que se uniram para
realizar com sucesso o Encontro. Mais de 40 casais traba-

lharam para trazer aos 22 casais encontristas o sabor e a
alegria de fazerem parte dessa feliz comunidade.
Acima de tudo, a coordenação deseja dar as boas-vindas a todos os casais encontristas, e reza fervorosamente para que nos círculos de
amigos e orações, e nas suas
comunidades, eles possam se
fazer presentes como cristãos
comprometidos e atuantes,
casais e famílias que são acolhidos e amados no seio da
Mãe Igreja.
Mauro e Adriana Lacerda Santos
Casal Coordenador do ECSU
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>> CATEQUESE EM AÇÃO

Sacramento da CRISMA

O YOUCAT – Catecismo Jovem da Igreja Católica – afirma que ser Confirmado-Crismado
significa fazer um acordo com Deus. O confirmado diz: “Sim, eu creio em Ti, meu Deus! Dáme o Teu Espírito, para que eu te pertença totalmente, nunca me separe de Ti e te testemunhe com o corpo e com a alma, durante toda a
minha vida, em obras e palavras, em bons e
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maus dias!”. E Deus diz: “Sim, Eu também creio
em ti, Meu filho, e te darei o Meu Espírito e até
a mim mesmo, pertencer-te-ei totalmente, nunca
me separarei de ti, nesta e na vida eterna, estarei no
teu corpo e na tua alma, nas tuas obras e nas
tuas palavras mesmo que me esqueças, estarei
sempre aqui, em bons e maus dias”.
Com este pensamento quero agradecer ao

Pároco Frei. João José, pelo apoio e incentivo,
aos catequistas: Jorge, Cléia e Ir. Ileuza que dedicaram seu tempo na formação desses 27 jovens, muito Deus lhes pague por tudo, aos pais
obrigada pela confiança, continuem apoiando
e incentivando seus filhos a não se afastarem
da vida da Igreja.
Irmã Lúcia Anita Caçol
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>> SAV - SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Envio em Missão - Ir. Patricia Rodrigues Bonfim
e Ir. Amanda Simone Teixeira - Filhas da Caridade
Com alegria partilhamos um pouco de nossa caminhada vocacional recebida no tempo de formação no seminário. Esta etapa de formação permite a Filha da Caridade intensificar a
vida teologal, integrando valores de
serviço e entrega total a Deus junto à
comunidade.
Após esse processo somos enviadas em missão, onde participamos das
atividades junto à comunidade local,
unindo o serviço de Cristo nos pobres,
oração e vida fraterna.
Em sua exortação apostólica Christus Vivit, para todos os jovens e para
todo povo de Deus, Papa Francisco nos
convida a olhar o jovem como o presente do mundo, aquele que enriquece com suas contribuições, assumindo responsabilidades e participando
ativamente da sociedade e da Igreja.
Nossa formação nos permitiu participar das atividades da comunidade
paroquial, contribuindo no Serviço de
Animação Vocacional, o qual nos proporcionou amizades e o contato direto com pessoas dispostas a um olhar
atento para a juventude e seus desafios. Somos gratas pelas orações depositadas a nós e convidamos a cada

um para intensificarem suas orações
pelas vocações leigas, religiosas e sacerdotais.
Lembramos das formações das segundas feiras, momentos formativos
de partilhas, interação e profundo
enriquecimento. Estes encontros nos
permitem um amadurecimento de
nosso olhar como Igreja, oportunizando uma caminhada de fé cada vez mais
autêntica e comprometedora. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a participar desses encontros,
afinal só amamos aquilo que conhecemos.
Os desafios encontrados em nossa
sociedade atual, nos impulsiona a sermos jovens cada vez mais autênticas,
construindo o Reino de Deus, junto

àqueles que não tem voz e nem vez.
Com alegria e disponibilidade acolhemos as Comunidades para as quais
fomos enviadas para nossa primeira
Missão como Filhas da Caridade:
Irmã Amanda Simone Teixeira Comunidade Irmã Natália em Senador
Canedo - GO.
Irmã Patricia Rodrigues Bonfim Comunidade Irmã Tereza Araújo em
Almirante Tamandaré - PR.
Agradecemos a Paroquia Nossa
Senhora das Mercês pela acolhida e
vivência fraterna ao longo de nossa
formação. Continuem sendo atentos
à escuta da Palavra, no crescimento
da vida cristã, no diálogo para continuarem sendo agentes da evangelização.

Irmã Patricia Rodrigues Bonfim - FC
Irmã Amanda Simone Teixeira - FC

Pães de Santo Antônio: História, sentido e objetivo
Santo Antônio costumava fazer
muita caridade para ajudar os pobres
e famintos. Segundo uma tradição
popular, um dia, Santo Antônio se
empolgou em ajudar os pobres que
passavam fome, e doou todos os pães
que havia no convento. Muito preocupado, o seu superior (o Guardião do
convento) lhe deu uma bronca, pois
era o único alimento que havia no convento. Tomado de uma grande sabedoria, Santo Antônio disse que era
necessário confiar mais na providência de Deus, e pediu para que o superior conferisse mais uma vez o cesto
de pães na dispensa. Chegando lá o
guardião se deparou com o cesto
cheio de pães.
Essa história ajuda a entender de
uma forma bem prática o que é confiar na providência de Deus. Santo Antônio colocou toda a sua confiança em
Deus, ele estava disposto a passar
fome, se isso fosse necessário. Mas
Deus nunca abandona aqueles que se
entregam de coração para cumprir seu
chamado.
O SAV todos os anos distribui o pão
de Santo Antônio, com uma dupla in-
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oferecem espontaneamente alguma
oferta; alguns dedicam seu tempo
para acolher e explicar o sentido do
pãozinho na porta da Igreja; mas muitos, ou talvez todos nos unimos para
pedir que nunca falte o pão material
nas nossas mesas, e também nunca
faltem vocações para nos nutrirmos
com o alimento espiritual.
Obrigado a cada um(a) que tornou
esse milagre da partilha possível em
nossa Paróquia. Em nome da equipe
do SAV, desejamos que Deus abençoe
cada família. E mais uma vez convidamos: Rezemos pelas vocações!

tenção: em primeiro lugar, para que
não falte alimentos entre nós. Esse
pão é entregue gratuitamente a todos
que desejarem. E no domingo, todos
os pães são encaminhados para a doação de obras de caridade.
O segundo objetivo é ajudar na formação de novas vocações religiosas.
Assim como Santo Antônio, cada
vocacionado(a) deixou todas as seguranças que possuía para entregar-se
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ao chamado de Deus. Em nome da
vocação os vocacionados(as) estão
dispostos a viver aquilo que os pobres
vivem, compartilhando da fome, da
tristeza, mas também das esperanças
e alegrias.
A cada ano acontece novamente o
milagre da partilha com os pães de
Santo Antônio. A partilha acontece em
diversos sentidos: muitos doam o seu
tempo para embalar os pães; outros,

Frei Kleber Moresco OFMCap
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>> SOS FAMÍLIA

Terapia de Casal
No momento que se faz
um balanço do relacionamento vivido e percebe-se que
algumas circunstâncias negativas estão ocorrendo, como:
- Quando o respeito, a admiração, a cumplicidade
ou a confiança ficam cada
vez mais distante e a solidão começa a preencher o
vazio deixado.
- Quando o diálogo fica frio,
você querendo expressar
seus sentimentos, demonstrar realmente o que
sente, e companheiro/a,
ao invés de sentar-se e escutar, fica mais e mais distante e indiferente.
- Quando os erros se acumulam, sem nenhuma parte
assumir, sem se dar conta que
um desentendimento nunca é um ato de um só.
- Quando não nos damos
conta que a verdadeira
beleza do amor, consiste

-

-

-

-

em respeitar as diferenças, perdoando, conversando, crescendo, amadurecendo e lutando juntos.
Quando não conseguimos
identificar os erros para
apreender com eles e não
mais repeti-los.
Quando seu comportamento em discussões
continua o mesmo, imperando a raiva e o sentimento que não pode mudar
sem se anular.
Quando programações negativas em relação a
imagem de marido, esposa, casamento e família
herdados, se fazem fortemente presentes em
nosso subconsciente.
Quando a mudança para
uma vida mais harmônica,
feliz e livre, com o companheiro/a, esbarra sempre
no passado e na repetição
de condutas danosas.

- Quando a entrega esbarra
na falta de desejo de um
ou dos dois e a relação fica
obrigação.
- Quando sente que todo
o esforço e dedicação,
que você colocou no relacionamento, parece ter
sido uma grande idiotice.
- Quando você se sente infeliz, angustiado e já tentou fazer o relacionamento dar certo seguidamente sem sucesso

- Quando o amor esmorece,
os sonhos comuns desaparecem, a sensação de
caminhar em direções
opostas aparece e os medos surgem.
É hora de reconhecer o
problema, notar que pode
não ser apenas mais uma crise e procurar ajuda especializada.
A terapia de casal é um
excelente recurso existente,
para tal, que procura ajudar
os casais não só melhorar a
qualidade de sua relação,
como também, melhorar individualmente a qualidade
de vida do casal.
O casal deve estar preparado para aceitar e reconhecer os defeitos e as fragilidades de cada um, bem como
valorizar reciprocamente
suas qualidades e potencialidades, isto irá levar para um
equilíbrio harmonioso no

convívio familiar. A mudança
é necessária. Faz bem. Precisamos evoluir. Equilibrar nossa existência, melhorar a nossa qualidade de vida. Você
também pode melhorar a
sua!
Boa Sorte!
Fiquem com Deus!

José Tizzot Terapeuta Clínico,
Terapeuta de Casais,
Hipnoterapeuta, Parapsicólogo
da Equipe do SOS Família
Mercês - SINPASC-385.
Fones 99999-2500
e 99907-7277 (whats)
e-mail: josetizzot@gmail.com

>> PARAPSICOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA

Depressão - Doença do Século

Depressão é doença - é
dor moral, dor da alma, do
espírito, tão intolerável, tão
difícil de ser vivida - às vezes pior do que o sofrimento físico. Freud já dizia que
a depressão é a suspensão
do interesse pelo mundo
exterior, a perda especialmente de amar e a inibição
para toda atividade.
Segundo a OMS de 250 a
300 milhões de pessoas sofrem de depressão. Atualmente a doença atinge indivíduos cada vez mais jovens. Algumas crianças já
nascem depressivas, por
sentirem-se rejeitados no
ventre materno. Gestações
não planejadas, gravidez
fora do contexto familiar,
mães depressivas, casais
desarmonizados...
Não temos dúvida de que
a depressão é um dos maiores males que afligem a

humanidade atual. É a epidemia do século. É alarmante o número de suicídios, a
maioria de jovens.
COMO SE MANIFESTA?
SINAIS
Profunda tristeza, perturbações de humor e do sono,
angústia, irritabilidade, indiferença ao mundo exterior,
tédio, choro frequente, sentimento de inutilidade e decadência, solidão, idéias
suicídas.
O depressivo é uma pessoa apagada, abatida, sem
vontade, desanimada, retraída, sem forças para reagir
e tomar decisões, dominado por sentimentos de
abandono e desprezo. Esses
sintomas baixam as energias e enfraquecem o sistema
imunológico. Como consequência, surgem problemas
fisiológicos, como insônia,
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falta ou excesso de apetite,
dores de cabeça, nas costas, cansaço, fraqueza, tonturas, prisão de ventre, dores no peito, choro.
FATORES QUE
PODEM DESENCADEAR
A DEPRESSÃO
Adolescência conturbada, idade avançada, nível
social e econômico baixo,
divórcio ou separação, fatores de estresse, luto, menopausa, desemprego, falências, perdas, desarmonias
familiares, confusões do
meio ambiente, frustrações
afetivas, falta de religião.
Destaco essa última. Falta Deus na vida das pessoas. Falta espiritualidade.
Digo isso pelas minhas experiências como terapeuta.
Percebe-se um grande vazio
existencial. O fato da sociedade atual valorizar muito

mais o "ter" do que o "ser",
cria angústia, ansiedade,
seguida de depressão.
"Vale quem tem mais"
O QUE FAZER?
COMO AJUDAR?
Importantíssimo o apoio
familiar. O depressivo quer
ser ouvido, compreendido.
Qualquer um de nós pode
ser o remédio que alivia a
dor da alma - um abraço, um
sorriso, uma palavra, um
gesto de carinho, uma mensagem enviada. Sobretudo
estar presente na vida das
pessoas que amamos. Dor
dividida é dor diminuída.
Recomenda-se exercícios
físicos - caminhadas, esporte, prática do riso. "Rir é o
melhor remédio". "Um minuto de alegria pode ter o poder de apagar dez anos de
depressão". (Lauro Trevisan)
A força da alegria é a mes-

ma da luz sobre um quarto
escuro - elimina as trevas.
Se você ou alguém da
sua convivência sofre de
depressão, procure ajuda.
A Parapsicologia Clínica
sempre procura tratar as
causas da depressão, o que
leva mais rapidamente ao
alcance da cura, ou da libertação deste mal. Acima de
tudo: busque Deus! Ele tem
o remédio certo para preencher seu coração de alegria
e paz.

Nelly Kirsten - Terapeuta:
Parapsicóloga e Hipnóloga
Fone: 3024-8513/ 99117-0869
Email: nellykirsten@gmail.com
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Formando para Melhor Servir: Curso de Formação – 2019
As DIRETRIZES GERAIS
DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL
2019- 2023, aprovadas na
57ª Assembleia Geral da
CNBB, apresenta os encaminhamentos para a Ação
Evangelizadora nos próximos anos.
Entre as diversas reflexões e orientações ressalta
a importância da formação
das lideranças leigas. O número 158 diz: “Implantar
centros de estudo sobre a
Palavra de Deus em todas
as realidades da vida eclesial, contando com o suporte dos cursos de teologia, dos seminários, das faculdades e universidades
católicas.”
A formação e o estudo
em todos os níveis é de vital importância para todos,
de maneira especial os que
exercem algum serviço de

liderança na comunidade.
A Paróquia Nossa Senhora das Mercês oferece oportunidade de aprofundamento em diversos temas, todas
as segundas-feiras das
19h30 às 21h30, com assessores especialistas.
Neste ano de 2019 os
módulos contemplaram os
seguintes assuntos:
- Mês de março – Comunicação e Liturgia

- Mês de abril – Fraternidade e Políticas Públicas
- Mês de maio – Mariologia
Em junho foi estudado a
Exortação Apóstólica Pós Sinodal Cristo Vive, dirigida
especialmente aos jovens.
Foi uma experiência nova,
pois o estudo aconteceu de
forma partilhada, com a orientação de Frei João José,
Frei Rivaldo e Frei José Ma-

ria, e a última segunda-feira de Ir. Neriuza Franco.
Todas as segundas-feiras
os participantes são contemplados com um delicioso lanche, preparado com
muito carinho por Maria Julia Bianco, Melissa Sereniski, Mariflor Candêo Batisti e Fabíola Jacomel. A elas
carinhosa gratidão e o desejo que sejam muito agraciadas pelas bênçãos de Deus.

No mês de agosto e setembro, com a assessoria de
Irmã Bernadete Valenga, Filha da Caridade, especialista em Estudos Bíblicos, será
estudado a Primeira Carta de
São João, texto escolhido
para o Mês da Bíblia de
2019, com o lema: “NÓS
AMAMOS PORQUE DEUS
PRIMEIRO NOS AMOU.” (1
Jo 4,19).
Venha participar e somar
conosco! Para juntos nos fortalecermos como Igreja e como
Comunidade Paroquial Nossa Senhora das Mercês.

Ir. Neriuza Franco - FC

FATOS DA VIDA PAROQUIAL
>> ACONTECEU

Festiva do Grupo de
Convivência da Pessoa Idosa
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>> NOTA DE FALECIMENTO

Catequista
Glória Maria Bertin
Lembrar da fé que
a movia para evangelizar tantas crianças e
adolescentes na catequese, da alegria
contagiante com que
desempenhava suas
atividades de jornalista, e da sua disposição e carinho para com nosso jornal O Capuchinho e principalmente da amiga que foi chamada para viver na glória eterna vai deixar saudades em nossas vidas.
Porém, sabemos que Glória Maria Bertim
neste momento goza do amor e da graça reservada aos escolhidos, pois foi Ele mesmo quem
afirmou: "Eu sou a ressurreição e a vida, quem
crê em Mim mesmo se estiver morto viverá, porque Eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Mim!"
A nós ficará o exemplo do seu amor que almeja seguir amando através das lembranças que
deixou nesta passagem pelo mundo a todos que
te conheceram. Glória faleceu no domingo, 7 de
julho de 2019. Descanse em paz!
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