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>> Demonstrativo Financeiro - Novembro.2019

>> Igreja Matriz

RECEITAS

Nossa Senhora das Mercês

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

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

DESPESAS
DIMENSÃO RELIGIOSA

EXPEDIENTE DA SECRETARIA PAROQUIAL:
De segunda a sexta-feira
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:

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

ENTREAJUDA

Quinta-feira

9h, 15h e 20h

NOVENA PERPÉTUA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Sexta-feira

8h30 e 19h

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Sexta-feira
Bênção com o Santíssimo

das 9h às 19h
às 18h30

BÊNÇÃOS

De segunda a sexta-feira:
Sábado:

das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30
das 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h

Salários/ Férias/1º parcela 13º Salário ........................................... 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$
Despesas gráficas ........................................................................... 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$
Vale Transporte .............................................................................. R$
Casa Paroquial/ Auxilio Alimentação - IPAS .................................. R$
Jornal O Capuchinho ...................................................................... R$
Material de Expediente ................................................................. R$
Café do Dízimo ............................................................................... R$
TOTAL ......................................................................................... R$

Nossa Paróquia felicita os aniversariantes do mês de dezembro,
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.

>> Expediente do Boletim

O CAPUCHINHO
Direção: Frei João José dos Santos
Colaboradores: Freis Capuchinhos, Padres,
Religiosas e Leigos da Paróquia e Comunidade
Jornalista responsável: Luiz Witiuk – DRT nº 2859
Coordenação: Izilda de Figueiredo
Diagramação e Arte:
Editora Exceuni (41) 3657-2864 / 99983-3933
Impressão: Press Alternativa - (41) 3657-4542
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16.499,00
5.654,52
21.344,29
3.196,00
1.746,83
966,84
3.640,00
358,35
4.835,00
130,00
609,53
1.500,53
422,99
1.802,97
2.653,29
3.410,89
835,48
5.988,00
3.020,00
140,98
1.638,98
80.394,47

DIMENSÃO MISSIONÁRIA
Taxa para Arquidiocese Ref. Outubro/19 ....................................... R$
Taxa para a Província Freis Capuchinhos ........................................ R$
Mat. Pastoral /Catequético /Cursos / Seminário .......................... R$
Campanha Missionária ................................................................... R$
TOTAL ......................................................................................... R$

Telefone para agendar bênçãos: 41 3335.1606
ANIVERSARIANTES

65.665,00
28.223,00
2.900,00
842,70
995,00
21.000,00
119.625,70
1009
573
7

9.189,40
13.125,42
2.400,00
2.900,00
27.614,82

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

4.397,46
3.100,00
7.497,46

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

115.506,75

>> Ação Social da Paróquia N. Sra. das Mercês
Graças à generosidade dos paroquianos, dizimistas e benfeitores, arrecadamos e
distribuímos no mês de novembro/19, os donativos abaixo discriminados:

Demonstrativo das doações: Novembro/2019
Peças de
Roupas

Destinatário
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

Pares de
Calçados

Diversos

Alimentos
Kg

Cestas

4200

250

56

156

40 kg

1200

50

40

82

10 kg

--/-33
5433

--/-03
303

--/-446
542

--/-147
385

80 kg
25 kg
155 kg

Agradecemos a você, pela sua generosa doação.

Frei João José dos Santos - Pároco
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>> Mensagem do Pároco

Apresentação Plano de Pastoral 2020

É com muita gratidão a Deus por
nos conceder a graça de participarmos da construção do seu Reino que
iniciamos mais um ano de atividade pastoral com o desejo de prolongar a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, junto a todo povo de
Deus com preferência aos pobres e
aos que vivem nas periferias existenciais como disse o Papa Francisco.
Queremos trabalhar em conformidade com a Igreja no Brasil, seguindo as orientações das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
e em conformidade com a Arquidiocese de Curitiba. Nos dias de hoje
se faz necessário uma constante
renovação de forças missionárias
para bem cumprir a tarefa a nós confiada.
“Vivemos em um tempo em que
somos desafiados, igualmente, a
apostar e a viver testemunhando a
fraternidade e a solidariedade de
forma efetiva junto aos irmãos e irmãs, em todas as circunstâncias da
vida, iluminados e comprometidos

pela evangélica opção preferencial
pelos pobres. Assim, contribuímos
para qualificar nossa cidadania nessa tarefa permanente de construção
de uma sociedade assentada sobre
os valores do Evangelho de Jesus
Cristo (Doc. 109,7).
Temos consciência dos grandes
desafios que os discípulos e discípulas de Jesus encontram no desenvolver da missão assumida enquanto pertencente a uma pastoral. Mas
o que move e sustenta a missão de
cada um (a) é a certeza da presença do Senhor Jesus Ressuscitado e
Vitorioso sobre a morte e o pecado.
A vida cristã se fundamenta na
vida da comunidade. Por isso, não
se pode separar uma dimensão da
outra. Diz o documento 109 “comunidades que não geram missionários são tristes expressões da esterilidade de quem perdeu seu rumo na
vivência do Evangelho”. Os missionários nascem da comunidade e são
enviados a formar novas comunidades. Para levar adiante essa missão
foram identificados quatro pilares,

à semelhança dos que sustentam
uma casa. São eles: Palavra, Pão,
Caridade e Ação Missionária.
Foi utilizada a imagem da casa
para fundamentar as Diretrizes da
Ação Evangelizadora. “Essa casa é
a comunidade eclesial missionária.
Suas portas estão continuamente
abertas para o duplo movimento
permanente: entrar e sair. São portas que acolhem os que chegam
para partilhar suas alegrias e sanar
suas dores” (Doc. 109).
Para a elaboração do Plano de
Pastoral da Paróquia Nossa Senhora das Mercês foi formado quatro
comissões uma para cada pilar. A
comissão recebeu a missão de se
reunir e estudar as diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora e indicar
três propostas de atividades que
vão além dos trabalhos comumente
realizados até então. Essas propostas, foram apresentadas em uma
reunião (miniassembleia) com a
participação de mais ou menos cinquenta pessoas. Os coordenadores
de cada comissão fizeram uma ex-

posição das propostas que após serem analisadas e aperfeiçoadas foram aprovadas como atividades assumidas por toda a paróquia para o
ano de 2020.
O plano de pastoral de 2019
apresenta algumas atividades que
vão permanecer como parte do Plano para o ano de 2020. Segue os
pontos:
1. Desenvolver na comunidade a
capacidade de integração e acolhimento entre os membros das
pastorais e movimentos;
2. Capacitar os integrantes das pastorais e os fiéis interessados a
participar da missão Evangelizadora da Igreja.
3. Ampliar a Pascom.
Além dos trabalhos efetivos de
cada Pastoral e movimento que atuam em várias frentes de trabalhos
em prol da evangelização segue as
atividades que foram assumidas por
todas as lideranças conforme cada
pilar apresentado nas Diretrizes da
Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2019/2023:

OBJETIVO GERAL
EVANGELIZAR
no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra
de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,
em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum
e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude.
A Comunidade Eclesial Missionária é sustentada por
quatro pilares: Palavra - Pão - Caridade - Ação Missionária.
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PILAR DA PALAVRA
1 - Encontro de namorados e noivos - 1º fim de semana de Junho
2 - Encontro para recém casados –Ultimo fim de semana de Outubro
3 - Comissão ampliada (integração dos processos catequéticos):
escolinha dominical catequese, coroinhas, Anjos de Francisco e Jovens
4 - Cursos de Formação bíblico-catequética: 2ª Feiras

1º Módulo: Março - Sacramentos de Iniciação Cristã
2º Módulo: Maio - Centralidade de Cristo na Vivência Cristã
3º Módulo: Agosto - Doutrina Social da Igreja
4º Módulo: Outubro - A missão na Evangelii Gaudium

OBSERVAÇÕES ANOTADAS NA REUNIÃO DE 10 / 12 / 2019
AÇÃO
Encontro de namorados e noivos
Encontro para recém-casados
Comissão ampliada para integração
dos processos catequéticos

QUANDO
RESPONSÁVEL (ORG)
1º final de semana de junho (sáb 6/06; dom 7/06)
Curso de Noivos
Último final de semana de outubro (sáb 24/10; dom 25/10)
Pastoral Familiar
Propor data para conversar
Comissão do Pilar da Palavra

Cursos de formação
bíblico-catequética

1º módulo: Sacramentos de Iniciação Cristã - março
2º módulo: Centralidade de Cristo na vivência cristã - maio
3º módulo: Doutrina social da Igreja - agosto
4º módulo: a Missão na Evangelii Gaudium - outubro

Comissão do Pilar
da Palavra

OBSERVAÇÃO
Não terá o café do dízimo neste dia
Local e horário a definir
Local e horário a definir
Reforçar para que cada
liderança participe
ao menos em um dos módulos

PILAR DO PÃO
1 - Retiro Quaresmal – 7de março de 2020
2 - Retiro Espiritual – “Elogio da Sede” – 3 de outubro de 2020
3 - Adoração ao Santíssimo Sacramento toda 1ª Sexta feira de cada mês às 20h

4 - Encerramento da novena de Natal com todos os Grupos da Paróquia
18 de dezembro de 2020

OBSERVAÇÕES ANOTADAS NA REUNIÃO DE 10 / 12 / 2019
AÇÃO
Retiro Quaresmal
Retiro Espiritual - "Elogio da Sede"
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Encerramento da novena de Natal
com todos os grupos da Paróquia

QUANDO
21/03/2020
3/10/2020
Toda 1ª sexta-feira de cada mês, às 20 horas
18/12/2020

RESPONSÁVEL (ORG)
Comissão do Pilar do Pão
Comissão do Pilar do Pão
Comissão do Pilar do Pão
Comissão do Pilar do Pão

OBSERVAÇÃO
Local e horário a definir
Local e horário a definir
Início em fevereiro/2020
Horário: a definir

PILAR DA CARIDADE
1 - Cafés na Igreja (com palestra) - março, junho, agosto e outubro.
Para idosos e pessoas que se sentem solitárias.
2 -Promover a arrecadação de 90 cestas básicas mensais entre os diversos grupos da
paróquia para distribuição às comunidades carentes. Reforçar o pedido de doação de
alimentos nas celebrações de Entreajuda.
AÇÃO
Cafés com Palestra na Igreja
Arrecadação de cestas básicas para
distribuição às comunidades carentes

3 - Ampliar a parceria com Brasil sem Fresta.
4 - Formação de grupos para conversar com os moradores rua.
5 - Realizar 2 mutirões no ano nas comunidades já atendidas, com envolvimento de
todas s pastorais (...; após a festa da padroeira)

QUANDO
Março, junho, agosto e outubro
Mensal
(início em fevereiro)

RESPONSÁVEL (ORG)
Faróis da Esperança
Ação Social

Ampliar a parceria com Brasil sem Fresta

A definir

Ação Social

Formação de grupos para conversar
com moradores de rua
Realizar 2 mutirões no ano
nas comunidades já atendidas

A definir

Comissão do Pilar da Caridade

OBSERVAÇÃO
Para idosos e pessoas que se sentem solitárias
Promover a arrecadação de 90 cestas básicas
por mês. Reforçar o pedido de doação
de alimentos nas celebrações de Entreajuda.
Arrecadação de caixas de leite
para reparos em casas necessitadas.
Local e horário a definir

1º semestre: definir
2º semestre: após a festa da padroeira

Ação Social

Reforçar o envolvimento de todas as pastorais

PILAR DA AÇÃO MISSIONÁRIA
1 - Formação de Equipe Missionária para rezar o terço em asilos e em casas de repouso
(2º sábado de cada mês; início fev/2020).
2 - Grupo de jovens e Anjos de Francisco realizar Visitas Missionárias (próximo à
Páscoa; Dia das Crianças e Natal).

3 - Eucaristia ou Celebração da Palavra nas Casas:
- 2a Terca-feira do mês
- 4a Quarta-feira do mês
4 - Reorganização e Animação das Capelinhas.

OBSERVAÇÕES ANOTADAS NA REUNIÃO DE 10 / 12 / 2019
AÇÃO
Formação de equipe missionária para
Celebração da Palavra em casas de repouso
Visitas missionárias do Grupo de Jovens
e dos Anjos de Francisco
Promover a celebração da Eucaristia
e da Palavra nas casas

QUANDO
A definir

RESPONSÁVEL (ORG)
Comissão do Pilar
da Ação Missionária

Dia das Crianças (próx.)
Natal (próx.)
2ª terça-feira do mês
4ª quarta-feira do mês

Atos
Anjos de Francisco
Comissão de Liturgia

Sugestões para Reorganização e Animação do Movimento das Capelinhas
- Usar da missa das Capelinhas (1º sábado; 17horas) para divulgação do movimento
- Realizar cadastramento de novos(as) interessados(as) em receber as Capelinhas
- Promover a visitação das Capelinhas nos estabelecimentos comerciais

4

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

OBSERVAÇÃO
Promover também a formação
de MESCs como ministros
extraordinários da Palavra
Instituições: a definir
Início em março
Começar nas casas das lideranças
e ir indicando as residências.
Privilegiar os paroquianos doentes.

Frei João José dos Santos,
OFMCap
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Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
Maria, Mãe de Deus, foi revelação no próprio Evangelho. Lemos em
Lucas, no trecho da Anunciação do
Anjo, a afirmação de que a criança
que iria nascer era Filho de Deus.
Ainda no Evangelho de Lucas vemos
que Isabel saúda Maria como “a
Mãe de meu Senhor” – Adonai, um
título reservado a Deus. Convido a
você fazer a leitura orante do Evangelho de Lucas, capítulo 1, particularmente nos trechos da anunciação
do anjo e da visitação de Maria a
Isabel, e saborear o que a Palavra
de Deus diz ao seu coração!
Atanásio foi um bispo na cidade
de Alexandria (Egito) lá no início do
cristianismo (ele viveu entre os
anos de 296 e 373). Muito sábio, ele
é um santo e doutor da Igreja. Ele
escreveu uma carta a Epicteto, bispo de Corinto (Grécia), onde ele, com
percepção muito aguçada, aponta o
seguinte: o anjo Gabriel, na anunciação a Maria, não diz “aquele que
nascer em ti”, como se Maria fosse
apenas um “canal”, uma “passagem” para o Filho de Deus. Gabriel
diz “aquele que nascer de ti”, para
que saibamos e creiamos que Jesus
Cristo assumiu verdadeiramente a
natureza humana através da maternidade de Maria, fazendo-se semelhante a nós (Hb 2,16-17).
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Detalhe de mosaico da Mãe de Deus, em
Hagia Sofia (Istambul); séc VII

Continua Santo Atanásio a carta
dizendo que Cristo recebeu de Maria (que é nossa irmã, pois somos
todos descendentes de Adão) a
natureza humana, segundo as escrituras, em um corpo humano idêntico ao nosso e “da intima e estreita
união com o Verbo, resultou para o
corpo humano em engrandecimento sem par: de mortal tornou-se
imortal; sendo animal, tornou-se
espiritual; terreno, transpôs as portas do céu.”. O título de “Mãe de
Deus” de Maria foi confirmado pela

Igreja ano de 431 no primeiro concílio de Éfeso.
O Papa São Paulo VI escreveu
uma exortação apostólica sobre o
culto a Maria onde ele destaca que
na base do mistério do Cristo e
como coroa da natureza da Igreja
encontra-se a mesma figura de mulher: a Virgem Maria, que Deus colocou em sua família – a Igreja –
para protege-la. São Paulo VI reatou a solenidade de Maria, Mãe de
Deus no dia 1º de janeiro, para celebrar sua parte no mistério da salvação e exaltar a dignidade singular daquela que nos trouxe o autor
da vida.
Segundo uma piedosa tradição,
em um dado momento após a ressurreição e ascensão de Cristo,
Maria saiu, por mar, de Jerusalém
com destino à cidade de Éfeso. Durante a viagem uma tempestade
desviou a embarcação fazendo-a
aportar no Monte Atos, num local
que ficou conhecido como “o jardim
da Virgem”, onde depois foi erigido
um mosteiro. Neste mosteiro, na
noite de 10 para 11 de junho do ano
de 982, o anjo Gabriel teria aparecido sob a forma de um monge e
recitado pela primeira vez o hino que
segue e que convido você a orar em
louvor à Mãe de Deus:

“Verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus! Bemaventurada imaculada para sempre, Mãe do nosso Deus! Mais venerável que os Querubins e incomparavelmente mais gloriosa
que os Serafins! Tu, que conservando tua integridade, deste à luz
o Verbo de Deus! Tu és na verdade Mãe de Deus! Nós te glorificamos!”
As letras MP OY que aparecem
no ícone vem do grego. Elas são a
abreviação de ÌÞôçñ Èåïý, Mãe (de)
Deus. Em letras maiúsculas as palavras são MHTHP OEOY – a abreviação é formada pelas primeiras e últimas letras de cada palavra.
(Fontes: Bíblia, tradução da Ave Maria; Liturgia
das Horas, Ofício das Leituras da Solenidade da Mãe
de Deus; São Paulo VI, exortação apostólica Marialis Cultus; São João Paulo II, Angelus de 6/12/1987)

Cassiano Lima
Comissão de Liturgia
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>> PASTORAL DO DÍZIMO

Boas vindas aos novos dizimistas do meses de Novembro e Dezembro/19
Jorge Luiz Albanaz, Hélio Nicolau Wistuba, Gueila Blanco Tonini, Alan Rodrigo dos Santos,
Maria Heloisa, Andrielli Caroline Mehl, Marcia Garcez, Maria Alice Marques, Rogério José
Sobreiro Lisboa, Caroline Pirolli Bobato, Rosa Maria Silva Andrade, Breno Hax Junior, João
Carlos de Oliveira e Silva, Antônio Lúcio Machado dos Martyres, Edilton José Corrêa, Silvana
de Lara, Soeli Silva, Divina Vieira Pires, Roberto Bragagnolo e Luciana Ines Silveira Mazzarotto.

Café do Dízimo
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Jesus Luz dos Povos!
A solenidade da Epifania celebrada dentro do ciclo do Natal tem sua origem no início da
era cristã. Ela celebra o mistério do Cristo Luz. Todo o tempo
de Natal está envolvido nas manifestações luminosas de Jesus.
Epifania é uma palavra grega
que se significa "manifestação", portanto, é a
solenidade da manifestação de Jesus a todos
os povos, simbolicamente representada pelos três reis magos.
"Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua
estrela no Oriente e viemos adorá-lo". (Mt
2,2).
Jesus se manifesta
primeiramente ao encarnar-se no seio da
Virgem Maria. "O verbo
se fez carne e habitou
entre nós". Depois aos
pastores que vigiavam
seus rebanhos nos arredores de Belém, aos
reis magos, ao ser batizado por
João no Rio Jordão e depois em
Caná da Galiléia, quando realiza seu primeiro milagre, que
marca o início de sua vida pública.
Esses relatos das manifestações de Jesus ao mundo, mostram que seu nascimento e a
manifestação aos Reis Magos,
não aconteceu como um único
momento na história, mas à
medida que o tempo ia passando, mais pessoas iam conhecendo, recebendo sua mensagem e
a salvação ia se ampliando
como um "raio de luz".
A mensagem da Epifania é
para todos os cristãos uma manifestação de profunda alegria
e ao mesmo tempo de comprometimento. A vocação do discípulo, da discípula de Jesus é ser

também uma manifestação de
Jesus ao mundo. Sim, a missão
de todos os batizados é ser luz.
Mais do que por palavras, mas
pela própria vida, pelos valores
do evangelho que assume, torna Jesus conhecido e amado.
Um cristão que assume verda-

deiramente Jesus como centro
de sua vida e que no seu dia a
dia intensifica sua relação com
Ele através da escuta atenta da
Palavra de Deus, da participação da Eucaristia, da prática da
caridade e inserção na comunidade de fé como membro atuante pode sentir-se feliz, com a
certeza que através dele Jesus
continua a se manifestar, especialmente àqueles que ainda
não O conhecem ou que vivem
afastados, indiferentes ao seu
projeto de amor.
O significado da solenidade
da Epifania é amplo e ao mesmo tempo encantador. O Menino Jesus, nascido na Gruta de
Belém, a criança frágil acolhida e cuidada por José e Maria e
adorada pelos Magos do Oriente se manifesta ao mundo de
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forma desconcertante. Enquanto os reis do mundo nasciam em palácios luxuosos, o
rei dos reis nasceu em um estábulo, lugar onde os pastores
protegiam seus rebanhos das
tempestades e dos animais
ferozes. Lugar onde os magos
do Oriente avistaram
uma estrela diferente,
perceberam o sinal e foram em busca.
Eles queriam adorar o
Rei que acabava de nascer e se manifestar ao
mundo. A manifestação
de Jesus ao mundo se
completa também de
forma desconcertante.
A salvação que veio
pela sua paixão e morte
na cruz, culminando com
sua gloriosa ressurreição.
Que como os pastores
e os reis magos que foram atentos às manifestações do tempo e do espaço onde viviam e por
isso perceberam que algo
diferente estava acontecendo ao seu redor, estejamos
também nós atentos e sensíveis às manifestações de Jesus em nossas vidas, tornando-nos missão, sendo missão
para nossos irmãos e irmãs.
E que assim como os reis
magos que " ao verem de
novo a estrela, sentiram uma
alegria muito grande" (Mt
2,10), sejamos profetas da
alegria e da esperança.

Ir. Neriuza Franco
Filha da Caridade

Natal
Divinização
da Criação

Que Luz é esta: grandiosa, expansiva e cósmica?
É o Alfa, é o Ômega:
é o Início, é o Meio, é o Fim.
É Luz sem passado, sem futuro. É só Presente.
Nasce do Trino e do Uno: é o Eterno Hino.
Natal é nascimento. Deus se fez humano.
Sonho realizado: o humano se fez Divino.
Da Mãe Terra à imensidão planetária,
Há luzes brilhantes e sinfonias universais.
Estrelas, florestas, animais e magos,
Entoam hinos de celestial harmonia.
Toda a criação saúda o Deus presente,
No berço deitado ou no colo de Maria.
Realizou-se o sonho esperado: É Natal.
Na Criança: o Divino se fez humano;
Em Cristo: o humano se fez divino.
E na presença dinâmica do Amor,
Criança se fez, sem deixar de ser Deus,
E expandiu seu afeto, sua luz, seu calor.
A Festa é da história. A Festa é cósmica.
Tudo foi feito por Ele. Nada existe sem Ele:
Vigora a divinização da matéria e do universo.
Pisemos com cuidado, ouçamos o sino.
A criação se alegra, canta e se extasia.
É Natal, é a festa do Hóspede Divino.

Frei Luiz Antonio Frigo, OFMCap
Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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Centenário da Missão: São Paulo e Aparecida
Somente para recordar, no dia 5 de
outubro de 2019, no Santuário Basílica São Sebastião do Rio de Janeiro,
durante a missa do sábado, às 17h,
aconteceu a Abertura oficial do Ano
do Centenário da presença dos Freis
Capuchinhos no Paraná e Santa Catarina. E, dando continuidade a esta celebração, agora recordamos a passagem dos quatro primeiros missionários por São Paulo, os freis Ricardo de
Vescovana, Teófilo de Thiene, Maximiliano e Angélico, ambos de Ênego.
Um ônibus, com 33 freis, partiu dia
13 de dezembro, sexta- -feira, às 23h
do Convento N. Senhora das Mercês.
Chegando em São Paulo 6h30 do dia
seguinte. Fomos muito bem acolhidos
pelo guardião da fraternidade Imaculada Conceição, fr. Alonso Aparecido
Pires, que também é o vigário provincial. Às 12h foi celebrada a primeira
missa na Igreja Nossa Senhora Conceição, atendida pelos Capuchinhos de
São Paulo desde 1913.
E foi nesta Igreja, ricamente adornada com pinturas e imagens dos santos da Ordem Seráfica que nossos primeiros missionários rezaram e celebraram a eucaristia, quando por ali
passaram (ainda são conservados os
púlpitos). Nesta celebração eucarística, junto ao altar estavam os freis Pedro Cesário Palma, ministro provincial, Rivaldo Vieira, vigário provincial,
Dom fr. Mário Marquez, Bispo de Joaçaba, Dom José Soares Filho (Egito),
Bispo capuchinho de São Paulo e
emérito de Carolina/MA e fr. Arcanjo
de Sousa Soares, ministro provincial,
de São Paulo.

Na homilia fr. Pedro Cesario fez um
breve histórico de como foi o início da
Missão e como estamos hoje e concluiu refletindo sobre as leituras do
3º domingo de Advento. No final, fr.
Pedro agradeceu o acolhimento por
parte dos freis da Província de São
Paulo, aos do Paraná e Santa Catarina
e também lembrou do acolhimento
que os freis antigos deram aos quatro
primeiros missionários que por ali
passaram.
Às 15h teve início a segunda missa.
À tarde ficou tempo livre. À noite foi
combinado que a partida para Aparecida seria às 4h30. Após um rápido café
preparado pelo guardião fr. Alonso,
partimos às 4h45, rumo a Aparecida.
Chegamos pontualmente à Basílica
Nacional às 7h30 e fomos à sacristia
para nos prepararmos para a missa
solene das 8h, transmitida pela TV
Aparecida. Logo em seguida chegou
Dom Orlando Brandes, Arcebispo de

Aparecida, que foi o Presidente da
celebração eucarística. (Dom Orlando,
antes de ser bispo, foi professor de
Teologia Moral de muitos dos nossos
freis. Como bispo de Joinville e arcebispo de Londrina, sempre apoiou
muito os capuchinhos. Acolheu com
prontidão nossa peregrinação a Aparecida).
A Basílica Nacional estava repleta
de fiéis. O coral de peregrinos, regido
por Ir. Custódia Cardoso, animou os
cantos, acompanhados ao som do
majestoso órgão, executado por Júnior, organista oficial do santuário. Junto ao altar central da Basílica, antes de
iniciar a celebração Dom Orlando fez
a acolhida aos capuchinhos, lembrando nosso Centenário e pediu que os
mesmos ficassem de pé (houve forte
salva de palmas) ... No momento do
abraço da paz Dom Orlando lembrou
a saudação franciscana de "Paz e Bem".
Antes da comunhão o arcebispo lem-

brou da grande veneração que São
Francisco devotava à Eucaristia e aos
que ministram este santo sacramento. Após a comunhão nosso provincial fr. Pedro Cesário foi convidado a
presidir a famosa oração da Consagração a Nossa Senhora Aparecida do Pe.
Vítor Coelho de Almeida (Apóstolo de
Aparecida, em processo de beatificação).
Chegando à sacristia, dom Orlando surpreendeu os freis entoando a
oração atribuída a São Francisco, "Senhor, fazei-me um instrumento de
vossa Paz", agradecendo a presença
testemunha dos freis ao Santuário,
divulgando aos quatro cantos do Brasil esta importante comemoração.
Após a missa os freis tiveram tempo
pessoal até às 11h45, quando se reuniram junto ao carrilhão de sinos da
Basílica. Dali foram à frente do Santuário para uma foto oficial. Era o término da peregrinação. Em seguida retornaram, parando num restaurante em
Taubaté para o almoço e também a comemoração do aniversário de fr. Juarez De Bona, que estava celebrando
65 anos de idade. Pelas 17h30 fizemos
outra parada para um lanche e a seguir, no ônibus fizemos uma sentida e
participativa devoção Marial, conduzida por fr. Lovato. A viagem terminou
com a chegada ao Convento N. Sra. das
Mercês às 21h45.

Frei Juarez De Bona
Secretário Provincial
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Cantata de Natal
Foi com grande alegria que o
Coral Nossa Senhora das Mercês
e convidados festejaram o nascimento de Jesus no dia 14 de dezembro com a linda Cantata de
Natal.
Tivemos o privilégio de ouvir
o dedilhar do Frei Tiago Gulmine,
que nos emocionou com duas
maravilhosas peças de Bethoven
e Chopin.
O Coral da nossa paróquia executou canções natalinas, que inspiraram a todos.
A data da próxima Cantata já
está definida e será no dia 05 de
dezembro de 2020 às 20h, marquem na agenda.
Para quem tiver interesse em
integrar o Coral no ano de 2020
faremos testes aos sábados às
9h30 da manhã, entre os dias 04
de janeiro a 15 de fevereiro.
Renata Ribeiro Bueno
Cantora Lírica e Maestrina
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Natal Solidário com Jesus!
A
Paróquia
Nossa Sra. das
Mercês e as Paróquias Irmãs Nossa Sra. da Luz (Vila
N.Sra. da Luz e Vila
Verde na CIC em
Curitiba), e Nossa
Sra. da Conceição
(em Almirante Tamandaré), das comunidades assistidas, agradecem
com sentimento
de profunda gratidão, a todos os
benfeitores que
generosamente
num gesto nobre
de altruísmo e
amor ao próximo,
contribuíram para
que 900 crianças
fossem abençoadas neste ano com
o Kit de Natal.
Os kits foram
entregues no dia
15 de dezembro
nas comunidades
da Vila N.Sra. da
Luz e Vila Verde e
21 de dezembro
na comunidade de
Almirante Tamandaré.
Deus abençoe
a todos!
Paz e Bem!
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>> SOS FAMÍLIA

É hora de iniciar um novo ciclo de vida?
Neste texto, adaptado
da crônica "Encerrando Ciclos", da psicóloga e colunista colombiana Gloria
Hurtado, iremos refletir
sobre a realidade de que
na vida tudo é uma constante mudança e que novas escolhas, de tempos
em tempos, são necessárias para melhorar a nossa qualidade de vida. Evoluir!
Devemos estar sempre
atentos para saber quando um ciclo de vida chegou
ao final, para deixar no
passado, os momentos da
vida que já se acabaram.
Foi despedida do
trabalho?Terminou uma
relação? Deixou a casa
dos pais?Partiu para viver
em outro país?A amizade
tão longamente cultivada
desapareceu sem explicações?
Você pode passar muito tempo se perguntandopor que isso aconteceu.
Pode dizer para sique
não dará mais um passo

enquanto não entender as
razões que levaram certas
coisas, que eram tão importantes e sólidas em sua vida,
serem subitamente transformadas em pó.
Mas tal atitude será um
desgaste imenso para todos:
sua família, seu companheiro/a, seus amigos, todos encerrarãociclos de vida, virando a página, seguindo adiante, sofrerão ao ver que você
está aí parado.
Ninguém pode estar ao
mesmo tempo no presente e
no passado, nem mesmo
quando tentamos entender
as coisas que acontecem
conosco.
O que passou não voltará: não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos
com os pais, amantes que
revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar.
O passado não garante o
futuro. As coisas passam, e

o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora.Não podemos
mudar o ontem, mas o que
você faz hoje à noite já está
abrindo um novo futuro!
Por isso é tão importante
(por mais doloroso que seja!)
destruir recordações, mudar
de casa, dar muitas coisas
para orfanatos, vender ou
doar os livros que tem. O
desfazer-se de certas lembranças significa também
abrir espaço para que outras
tomem o seu lugar.
Não se apegue ao que
estiver partindo porque assim você não irá conhecer o
que estiver chegando.Deixe

ir embora. Solte-se. Des- de, ou por soberba, mas
porque simplesmente
prenda-se.
Ninguém está jogando aquilo já não se encaixa
nesta vida com cartas mar- mais na sua vida.
Feche a porta, mude o
cadas, portanto às vezes ganhamos, e às vezes perde- disco, limpe a casa, sacumos. Nãoespere que devol- da a poeira. Deixe de ser
vam algo, não espere que quem era, e se transforme
reconheçam seu esforço, que em quem é.
Que Deus abençoe
descubram seu gênio, que
você em cada novo ciclo
entendam seu amor.
A partir de agora apenas de sua vida!
fecheo que tem de fechar,
iniciando um novo ciclo de
vida, cada vez melhor e mais
feliz para o seu bem, para
sua felicidade e para o bem
e a felicidade das pessoas
com quem convive. Diga a si
mesmo que o que passou,
jamais voltará.
Lembre-se de que houve
uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela
pessoa, nada é insubstituíJosé Tizzot
vel, um hábito não é uma
Terapeuta Clínico, Terapeuta
necessidade.
de Casais, Hipnoterapeuta,
Pode parecer óbvio, pode Parapsicólogo da Equipe do SOS
mesmo ser difícil, mas é Família Mercês - SINPASC-385.
Fones 99999-2500
muito importante encerrar
99907-7277
(whats)
ciclos de vida, nãopor causa
do orgulho, por incapacida- e-mail: josetizzot@gmail.com

Curso para Casais - O que você está fazendo pelo seu casamento?
O Curso para Casais é um curso prático, foi criado por Ignácio
Larrañaga, frei capuchinho, fundador das Oficinas de Oração e Vida,
que entregou em 2008 a sua aplicação, nas mãos de casais guias
ou por eles indicados.
Não se trata de um curso teóDeixamos aqui o registro de dez casais, de 12 anos até 49 anos de união,
que perseveraram conosco esta experiência,de 21.10 a 25.11.2019, cientes de
que através da prevenção, casamento e relacionamento também se aprendem.

rico, mas prático. Uma vez por semana, durante seis semanas, os
casais se encontram buscando re-

rando as arestas causadas pela

ano, iniciaremos em março estes

descobrir o amor. Frei Ignácio

rotina, doença que silenciosamen-

encontros nesta Paróquia. Não

através da sua metodologia, en-

te, muitas vezes destrói casamen-

deixem passar esta oportunidade,

sina que o casamento deve ser re-

tos de longa data. Deixamos

venham fazer esta experiência,

novado, rezando juntos, ajustan-

aqui um convite muito especial

programem-se! É aberto a todos

do pontos, alinhando posturas,

para casais que desejem fazer

os casais com união estável, inclu-

estabelecendo metas, enfim, apa-

esta experiência. No próximo

sive de segunda união.
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>> CATEQUESE EM AÇÃO

Sem vocês a Catequese não tem...
"A Palavra do Senhor quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar desafiou-me, a exigir uma
resposta de sim ou não. "É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não".
Essa canção de PADRE
Zezinho retrata bem como,
em dado momento, fomos
provocados pela Palavra de
Deus. Assim como alguns
personagens bíblicos (por
exemplo, Maria, Moisés,
Abraão, Samuel e Jeremias),
questionamos: seremos capazes de tão importante
missão? De vencer o desafio de conciliar família, trabalho, estudo, lazer? De persistir quando, em alguns
casos, o trabalho catequético não agrada à família?
Neste caso o diálogo e a
persistência impulsionam
VOCÊ: Caroline. Bruno. Ariele. Elydia. Diac. Gorge. Jeanne. Sandra Rosa. Cléia.
Marcio Aparecido. Sâmara.
Savéria. Gerda. Mayara. Rosimar. Vera. Ângela. Cyntia.

Sandra Mara. Jacira. Neusa.
Eliane. Joice. Lucimeri. Nei.
Guilherme. Ir. Ileuza. Na caminhada catequética vamos
percebendo que, com o sim,
vêm exigências essenciais
para bem servir: compromis-

so, pontualidade, assiduidade, maturidade humana, engajamento com a comunidade, planejamento, testemunho de fé e formação humana, teológica e metodológica. Surgem também desafi-

os na convivência com o
grupo de catequistas e a comunidade (entrosamento,
diálogo, trabalho em equipe), mas juntos vamos nos
apoiando para realizar nossa caminhada. Deus nos

abençoe nesta nova etapa
em 2020, sejam todos bem
vindos e acolhidos, CATEQUISTAS, CRIANÇAS, PAIS.
UM FELIZ E SANTO NATAL
A VOCÊ E SUA FAMÍLIA!

LEMBRETES IMPORTANTES...
1. Inicio da catequese, 11 de Fevereiro 2020. (cada um no horário que fez a inscrição.)
2. Apartir de Janeiro a Missa da catequese será no 2º Domingo de cada mês às 10h00min.
Atenciosamente, Ir. Lucia Anita

Toda Família é Sagrada
Toda a família é sagrada. Esta forma de célula da
sociedade foi consagrada
a partir do momento em
que Deus decidiu nascer
como homem através dela.
Família é Igreja em casa.
Toda a família é um reflexo daquela Sagrada Família do princípio. Toda mãe
tem um pouquinho de Maria. Todo pai tem um pouquinho de José. E todos
eles têm uma centelha de
Deus no coração, que os
une, que os torna algo
como o pão e o vinho.
Quando se observa um
pedaço de pão, naquela
massa não é possível determinar onde se encontra
esta ou aquela semente
de trigo. Ou ainda, no vinho não é possível deter-

minar onde ficou este ou
aquele grão de uva. Tudo é
uma coisa só. Da mesma
forma, as famílias que são
amalgamadas pelo Amor de
Deus, tornam-se indissolúveis.
Em seus meses de gestação, Maria era o próprio
Sacrário V ivo. O Criador,
Poderoso de Tudo neste Universo, nasceu de suas entranhas. E assim foi o princípio de nossa redenção. Que
história magnífica esta! A
salvação da humanidade
inteira começou no berço de
uma família humilde. Não
foi na casa de reis, não foi
na casa de ricos, de pessoas com destaque no meio
social daquele tempo, nem
mesmo entre os sacerdotes
da época. Foi na casa de um
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simples carpinteiro. A humanidade inteira deve
imensa gratidão e louvor à
jovem e corajosa Maria, que
aceitou o que Deus, com
toda a sua humildade, lhe
pediu o consentimento, e a
José, que aceitou a Maria e
o Menino em seu ventre.
O Natal deu-nos o paraíso: nasceu Jesus, a família
de Deus, o mundo de Deus.
A este mundo se juntaram logo os pastores, vindos
de perto, os sábios chegando de longe, e ouviram os
anjos da paz descidos do
Céu.
A grande Luz do Natal luz de Deus, luz da Santa
Família , guia nossos passos, longe das trevas para
não tropeçarmos nas pedras
do caminho.
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Juventude Capuchinha e a alegria da solidariedade

Ação Social dos Jovens

Neste sábado, dia 21 de
dezembro, os jovens do grupo Atos - Juventude Capuchinha Mercês prepararam uma
Ação Social especial de Natal
para as crianças de Almirante

14

Tamandaré que fazem parte
do projeto da Irmã Durcilia.
Além de presentear 32 crianças ajudados pela comunidade, amigos e parentes, os
presentes foram entregues
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pelo Papai Noel. Aproveitamos o momento para evangelizar, preparar um lanche da
tarde e levar brinquedos para
divertir as crianças, elaborados com material reciclável

pela jovem Nathy Nascimento.
Com certeza foi uma experiência transformadora para
todos que participaram de alguma forma. E que trouxe

uma enorme gratidão e valorização da nossa vida.

Dezembro.2019

Malcon e Ohana
Coordenadores do
Grupo de Jovens Atos
Juventude Capuchinha

FATOS DA VIDA PAROQUIAL
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Fotos: Fotógrafa Esmê Ferreira – Fone: 41.99615-4772
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