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Quinta-feira:
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6h30, 8h, 10h, 12h, 17h e 19h
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Quinta-feira
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NOVENA PERPÉTUA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
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ANO DE SÃO JOSÉ:
Vamos trabalhar
nos bastidores da vida?
Ao celebrarmos o aniversário
do 150° ano da proclamação de
São José como patrono universal da Igreja, realizado
pelo Beato Papa Pio IX em
08 de dezembro de 1870,
o Papa Francisco nos brinda com um ano eclesial
dedicado a São José. Embasado em sua carta “Patris Corde” (coração de
Pai), o santo padre coloca em evidência aquele
que muito foi fundamental
no plano salvífico. Não por
coincidência, mas “inspirado”
por esta pandemia, somos exortados a percebermos e valorizarmos as pessoas que muitas vezes estão nos bastidores da vida
e não aparecem em revistas, manchetes ou ganham algum destaque. São estes os zeladores, os professores, os cuidadores, os
pais, os avós, médicos, enfermeiros, atendentes de estabelecimentos essenciais, entre outros.
“Nossa vida é tecida e sustentada por pessoas comuns”.
(Papa Francisco, 2020).
No mesmo compasso comparativo está a figura de São José,
homem simples, trabalhador que passou muitas dificuldades,
mas soube ser criativo, atento aos sinais de Deus e perseverante para sustentar a vida de Maria e de Jesus. Como um pai
exemplar, um zeloso esposo, José com seu sim dá a base para
que Jesus cresça, se desenvolva e apareça. É pelos traços da fé
de Jesus, do seu bom comportamento e de seu total respeito
que percebemos os toques humanos de José e Maria na criação do Menino Deus. José era pobre e assim não teve condições de dar “boa vida” à sua família, José foi migrante ao ter
que fugir com o Menino junto de Maria para o Egito, mas José
foi fiel, perseverante, confiante e temente a Deus. Com criatividade, ternura, agindo nos “bastidores”, José superou todas
as dificuldades para ser o guardião do Salvador. E hoje, em
meio à esta pandemia, quantas não são as pessoas heróicas e
guardiãs de nossas vidas?
Que neste ano de São José, que vai do dia 08 de dezembro
de 2020 ao dia 08 de dezembro de 2021, aprendamos um
pouco dos valores, da fé, da criatividade, da superação e do
amor que Jesus também aprendeu de são José, e assim exercitemos nossa presença nos bastidores da vida, para amarmos
quando muitos não nos amam e para vivermos para o outro,
mesmo que o outro não nos reconheça e não nos valorize.
São José, rogai por nós!
Paz e Bem!
Frei David Naime Fioravante OFMCap
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>> Mensagem do Pároco

Caros leitores e leitoras do Informativo O Capuchinho,
caminhando para outra fase e espe- anças. Aproveito este espaço para
Paz e Bem!
ramos que seja a melhor, estamos es- agradecer aos freis: José Maria da SilDesde março de 2020 este Informativo não foi mais publicado por consequência da pandemia que surpreendeu a todos. Então, para concluir o ano
e também registrar alguns acontecimentos e fatos ocorridos e também
fechar o ano de 2020, elaboramos
esta edição especial.
Tínhamos muitas expectativas no
início de 2020, muitos projetos para
se realizar, atividades pastorais e jubileus a serem celebrados. Primeiro
celebrar os 100 anos da presença dos
freis Capuchinhos no Paraná e Santa
Catarina e depois celebrar os meus 25
anos de sacerdote. As coisas não
aconteceram como gostaríamos, mas
realizamos muitas coisas maravilhosas que precisam ser registradas e que
vocês acompanharão nessa edição.
O mais importante é que estamos

perando que chegue de vez a vacina
para que possamos retomar muitas
de nossas atividades e seguir em frente talvez com mais responsabilidade.
Nesse tempo de pandemia, tivemos a
oportunidade de refletir sobre vários
aspectos da vida e acredito que aprendemos muito com tudo o que vivemos
nesses últimos meses.
O impacto social e econômico foi
muito grande para a maioria das pessoas e isso trouxe muitos desafios para
os próximos meses e talvez até anos.
Então, vislumbra uma necessidade
imposta pela realidade de carência, inclusive do essencial para muitas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. O nosso papel enquanto
comunidade de fé é estarmos atentos
para procurar amenizar a situação de
muitas pessoas, especialmente as cri-

va e Valdir Possamai pelo precioso trabalho realizado em nossa comunidade nesses últimos três anos como vigários paroquias. E acolher com muita alegria os freis: Alvadi Pedro Marmentini e Evandro Aparecido de Souza. Sejam bem vindos!
Desejo a todos um Feliz Ano de
2021 com muita saúde, prosperidade
e paz!

Frei João José dos Santos, OFMCap

CAEP (Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial)
Iniciamos o ano com um planejamento de atividades e obras para o
bem estar da nossa comunidade. Em
março, para a surpresa de todos, o
mundo parou, inclusive nós.
A pedido de nossa Arquidiocese
deveríamos suspender todas as
obras e investimentos programados.
Porém, algumas ações foram necessárias e urgentes, e assim, com
o aval da Arquidiocese, realizamos, além da manutenção do Templo, funcionários e despesas fixas,
trocamos o telhado do centro pastoral que compõem a catequese,
salão de festas e as salas de atendimento psicológico.
Sobre este telhado foram instaladas duas novas caixas d'água, com
maior capacidade para melhor atender aos catequizandos e a comunidaAbril a Dezembro.2020

de em reuniões, retiros e confraternizações.
Devido a proibição de missas, celebrações e reuniões presenciais, adquirimos equipamentos eletrônicos para melhorar esta comunicação com os paroquianos através
das mídias digitais (WebTv / You
Tube / Facebook).
O site OCapuchinho foi reestruturado, proporcionando também,

acesso ao dizimista para realizar
sua contribuição ou oferta. Durante
este ano, não deixamos de atender,
mensalmente, as necessidades das
paróquias irmãs (Vila Nossa Senhora
da Luz, Vila Verde e Almirante Tamandaré).
Nesta Campanha de Natal atendemos 500 famílias que receberam cestas de Natal e brinquedos para as crianças.
Neste ano tão difícil para todos nós,
agradecemos a esta comunidade que
permaneceu unida, ativa e fiel.
Na esperança de um Ano Novo repleto das graças, bênçãos e proteção
de Deus, nos encontraremos e nos
abraçaremos.
João Marques Navia - CAEP
Conselho de Assuntos
Econômicos Paroquial
Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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Ação Social da Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Bazar com horário agendado
realizado durante a pandemia

Doação de geladeira, fogão,
mesa e TV para Dona Tereza

Doações arrecadadas no
atendimento no salão paroquial

Arrecadação de alimentos promovida
em parceria com a empresa nossa saúde

Doações ao Hospital e Maternidade São José

A Ação Social da Paróquia NSra. das Mercês
atende as famílias necessitadas do bairro e muitas vezes famílias de outras regiões. Também tem
o compromisso de ajudar as três paróquias irmãs
(Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Fátima), e entidades parceiras (Irmãs Vicentinas, Hospital e Maternidade
São José e Chácara Fonte da Misericórdia).
As doações que chegam à paróquia são destinadas e divididas de acordo com a necessidade
de cada comunidade.
A Ação Social realiza durante o ano o bazar
beneficente em prol das famílias necessitadas a
cada 2 meses, destinando essa verba para benefício das famílias que precisam de medicamentos
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de alto custo, para aquelas que perderam seus
móveis essenciais como geladeira, fogão, cama,
moradia e entre outros…
Devido a Pandemia a Ação Social se organizou
para atendimento emergencial nos dois primeiros meses no salão paroquial devido ao desespero das famílias, ajudando com alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Também houve a
necessidade de confecção de máscaras de proteção para serem doadas às famílias e moradores
de rua. Hoje o atendimento tem sido feito às quintas feiras das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Este ano em parceria com a Toca de Assis e
alguns paroquianos, membros do grupo Shekinah,
foi promovido o Natal Solidário das pessoas de

rua (300 pessoas), que receberam dia 12 de dezembro, uma marmita de 700g aproximadamente de alimento preparados pela Ação Social e o
Shekinah e entregue pela Toca de Assis. Os alimentos e utensílios utilizados, foram doados por
diversas pessoas solidárias, e por meio da venda
da sacola ecobag que foi desenvolvida para arrecadar fundos para esse evento. Agradecemos a
todos os paroquianos e empresas que têm nos
ajudado durante o ano com doações de diversas
espécies. Muito obrigado e Paz e Bem!
Diácono Jorge Antonio Ferreira de Andrade
e Silvani de Oliveira Raimundo
Coordenação Ação Social da Paróquia
Nossa Senhora das Mercês
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SAV - Serviço de Animação Vocacional

Orar pelas vocações é a base do SAV. Este ano oramos pelas vocações e pela saúde. Oferecemos os nossos sentimentos por todos que sofreram perdas. Nosso
serviço é a animação vocacional. Como manter a animação em meio às situações difíceis? A oração é o que
nos sustentou e nos sustenta em todas as situações. A
igreja foi fechada, depois foi aberta com restrições e
muitos ainda não podem frequentar as missas presencialmente. A Novena Perpétua de São Pio seguiu todas
as terças, mesmo com a igreja fechada a transmissão
foi feita. Foi um grande alento que as confissões puderam seguir ao ar livre nos momentos de maiores restrições, bem como a bênção dos carros. A paróquia fez o
melhor possível para não desamparar a comunidade,
ao mesmo tempo em que seguiu e segue todas as normas sanitárias.
O plano pastoral do SAV não se deu como o planejado. Mas a reprogramação de planos foi o que predominou neste ano, em todas as áreas de nossas vidas. Foi
preciso adaptar-se à nova realidade. Sem preparo, assim de improviso a adaptação se deu em meio a tantas
incertezas e diante de um contexto inédito. A princípio
foi desolador que muitas das atividades programadas
não puderam ser realizadas, bem como outras foram
adaptadas.
Mas, a partir das limitações, novas atividades ganharam importância. Como as lives que foram trans-

mitidas. O distanciamento exigiu mais criatividade na
comunicação. E descobrimos que é possível aprender, entreter e também nos alegrarmos ao nos aprofundarmos na vida dos santos. As lives realizadas
foram: Santo Antônio, São Lourenço de Brindes, live
sobre as vocações, São V icente de Paulo e Santa Luiza de Marillac.
Na semana de orações pela família e pelas vocações capuchinhas, foi feita uma programação semanal
de orações. O folheto com a sugestão de oração para
cada dia foi entregue à comunidade. A venda das velas
para a semana de oração foi uma ação de arrecadação
destinada à formação de freis capuchinhos. A semana
encerrou com a Adoração Vocacional conduzida pelo
nosso pároco Frei João José e a live musical de São
Francisco e Santa Clara. A comunidade mostrou-se solícita a ajudar a paróquia em um período tão adverso.
Agradecemos a todos os filhos de Nossa Senhora das
Mercês.
No mês de agosto homenageamos as vocações com
um vídeo feito a cada domingo. Vocações dos sacerdotes, bispos, diáconos, religiosos, consagrados e leigos.
Cada vocação é essencial para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em setembro todas as vocações da
comunidade se encontraram para celebrar, presencialmente ou pelos meios de comunicação, a festa da padroeira: Nossa Senhora das Mercês. Foi uma linda ceri-

mônia de coroação, através da ternura de Maria reavivamos a fé.
As formações do grupo seguiram através de reuniões online. O estudo foi direcionado a compreender a
organização de uma paróquia e os desafios encontrados na animação vocacional e no despertar de novas
vocações. O conteúdo foi a partir do livro Uma paróquia vocacional e do Documento da CNBB: Comunidade
de comunidades: uma paróquia vocacional. São temas
de complexa abordagem, mas descobrimos que cada
um, em sua vocação, pode fazer a sua contribuição à
paróquia. E não desanimar ao concluir que o seu papel
é pequeno e o resultado da sua ação não é uma garantia.
São Francisco de Assis nos ensina a simplicidade:
faça pequenas coisas, mas as faça bem. Fazer tudo com
amor e com o coração voltado a Deus. E em cada pequeno passo nos alegramos por não estarmos parados.
Cada um, de perto ou de longe ofereceu a sua contribuição neste grupo e nos sentimos mais unidos do que
antes.
Este ano, com todas as dificuldades, podemos celebrar a adesão de novos membros no SAV e ter um olhar
de esperança para o ano que vem.
Isabella de Albuquerque Simões
Coordenadora do SAV
Serviço de Animação Vocacional

As mil Ave Marias

Dentro do mês vocacional, agosto de 2020, celebramos no terceiro final de semana, o dia dos consagrados e consagradas, com destaque na liturgia: a Festa
da Assunção de Nossa Senhora.
Por isso, os freis do convento e da Paróquia das
Mercês, unidos com religiosos, religiosas e povo de
Deus, ofereceram a Maria um ramalhete de mil Ave
Marias, pedindo sua intercessão para livrar-nos definitivamente desse mal que nos aflige, a Covid 19.
Nossa Paróquia, através da Pastoral da Ação Social, encaminhou aos necessitados, todas as doações
em alimentos ou demais ofertas, feitas durante as mil
Ave Marias. A Vigília das mil Ave Marias, iniciou às
10h da manhã de sábado 15 de agosto, sendo concluí-
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da com a Santa Missa da Assunção de Nossa Senhora
às 17h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Mercês.
Auxiliou-nos nesta caminhada de oração, as palavras do nosso querido Papa Francisco, com sua orientação e zelo apostólico.
Lembrou-nos o Papa Francisco: "Um cristão sem
Maria está órfão. Também um cristão sem a Igreja é um
órfão. Um cristão precisa destas duas mulheres, duas
mulheres mães, duas mulheres virgens: a Igreja e a Mãe
de Deus". "Maria faz precisamente isso conosco: nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a sermos fortes, não
cedendo à tentação de ser pessoas cristãs de uma maneira superficial, mas vivendo com responsabilidade, tendendo cada vez mais para o alto". "Maria nos dá saúde.

Ela é a nossa saúde. Maria é mãe, e a mãe se preocupa sobretudo com a saúde dos seus filhos. A Virgem protege a
nossa saúde".
Equipes de pastorais que contribuíram na recitação das Ave Marias: Ministros e Ministras da Sagrada
Eucaristia, Grupo Momento de Oração, ECC/ECSU (Encontro de Casais com Cristo), Grupo Amor Exigente, Oficinas de Oração e Vida, Legião de Maria, Terço dos
Homens, Mensagens Solidárias, Liturgia, Mães que
Oram pelos Filhos, Ação Social, SAV-Serviço de Animação Vocacional, Irmãs Vicentinas e Freis da Paróquia e
Convento das Mercês.
Freis Ivo Lazzarotto e David Naime Fioravante
Organizadores
Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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As celebrações litúrgicas em 2020
Pois é, 2020 está sendo um ano
de adaptações e de recolhimento
para todos. Não podemos - e não
devemos - agir ignorando as exigências do momento.
Nas nossas celebrações litúrgicas
também foi assim.
Tivemos, durante um período do
ano, as missas sendo celebradas sem
os fiéis. A Semana Santa foi particularmente... diferente, neste ano.
Quando retornamos com a presença de fiéis nas celebrações, ainda em quantidade limitada na igreja, muitos de nossos paroquianos,

conscientemente, tiveram de permanecer afastados. Os freis e os jovens cuidaram para que as transmissões via WebTV Facebook e You Tube
estivessem disponíveis para todos.
A pandemia nos ensinou algo a
mais: a renovada importância das
pessoas na acolhida dos fiéis! Não
estavam ali somente para distribuir
álcool e orientar onde deveríamos
tomar lugar na igreja; vinha junto um
sorriso que, mesmo sob a máscara
protetiva, queria dizer, "que bom
que você veio!".
Vimos a generosidade de pesso-

as que se dispuseram a partilhar do
seu tempo e se apresentaram para
as celebrações, para realizar leituras
e comentários. É tocante ver essa
generosidade entre as pessoas, se
ajudando para compor as equipes
celebrativas! Um momento que foi
particularmente tocante neste ano
foi a celebração da Novena da Padroeira. Ela foi preparada com muito carinho, para dizer às pessoas que
estavam acompanhando de casa:
"você está na Igreja! Pode não estar
no templo, mas estamos todos juntos!". E, no dia da celebração de Nos-

sa Senhora das Mercês, uma imagem
marcante foi termos que colocar cadeiras na calçada, pois a igreja estava lotada!
Num ano particularmente exigente, queremos agradecer a Deus
que se manifesta tão generosamente nas pessoas de nossa comunidade. Agradecemos a Ele pelos que
estão ajudando nas celebrações e
pelos que ficaram em casa, cuidando da própria saúde e da saúde dos
familiares e amigos!
Cassiano e Fabiane de Lima
Comissão de Liturgia

Um Feliz Natal dos Coroinhas e Acólitos!
Neste ano a gente não pode se
ver muito, não é mesmo?
Nós, Coroinhas e Acólitos, ficamos mais em casa,
cuidando da saúde da gente, da
saúde dos nossos pais e amigos.
É grande a saudade de participar
nas celebrações da comunidade!!
Mas, com certeza, esse momento vai passar e nos veremos em breve!
Em nome dos Coroinhas e Acólitos queremos desejar a toda a nossa
comunidade paroquial um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de bençãos!
Lucas e Maria Clara - Coroinhas

A Legião de Maria em situação de pandemia
Aos 07 de setembro de 1921, na longínqua Irlanda,
nascia a Legião de Maria, Associação de Católicos, sob
o poderoso comando de Maria Imaculada, com a aprovação da Igreja, para ser instrumento da Divina Providência no mundo.
Na Paróquia N.Sra. das Mercês, a Legião de Maria
atua há 35 anos.
Em março deste ano de 2020, presenciamos o impacto da pandemia do coronavírus que assolou o mundo inteiro e medidas foram tomadas para o isolamento
social, com restrições impostas pelas autoridades sanitárias para deter o crescimento da doença. Interrompemos as reuniões semanais, assim como o nosso trabalho de apostolado, visitas às famílias, hospital e contatos presenciais com a comunidade.
A Legião de Maria passou a fazer reuniões on-line,
rezando as orações, terço e leitura do nosso Manual
que é a fonte de formação do legionário.
Esta experiência necessária para este tempo diferente, resultou na continuidade da união entre os
membros conduzidos por Maria Santíssima.
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Está sendo fundamental para o grupo legionário
este contato, mesmo que virtual, pois permanecemos fiéis, perseverantes aos ideais da Legião.
As visitas semanais e presenciais, deram lugar aos
contatos por telefone com as famílias da comunidade, dando apoio e esperança, pois este ano foi marcado por tristeza, desolação, perdas de muitas
vidas,desemprego, depressão,e vimos a necessidade
de oferecer ajuda espiritual e palavras de fé.
Com estes desafios, dezembro chegou, e viver o
Natal que é um tempo especial, principalmente para
nós católicos, e que deve ser vivido com gratidão, com
a luz do Menino Salvador trazendo a alegria que a
Humanidade precisa neste momento.
A preparação para a vinda tão esperada do Jesus
Menino através da Novena on-line, está sendo a maneira de superar mais este desafio e crer que a alegria
da Noite Feliz se concretize entre nós.
Amasília Araujo Bruel
Coordenadora da Legião de Maria
da Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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Pastoral do Dízimo
A Igreja necessita de várias organizações, ou seja, várias pastorais para
funcionar. Cada setor e qualquer ação
pastoral parte do cultivo da espiritualidade em vista da evangelização numa
dimensão da comunidade de fé.E um
desses setores é a Pastoral do Dízimo.
Assim como as demais, é uma equipe
formada por servos, leigos em sua maioria, que são membros do Corpo de Cristo. Uma equipe previamente capacitada com foco no anúncio do Evangelho
que se dispõe para lidar diretamente
com os trabalhos de organização acerca do Dízimo.
Para entendermos especificamente
os trabalhos com o Dízimo utilizaremos
os conceitos do documento 106.
"A Pastoral do Dízimo é a ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas
para a implantação e o funcionamento
do dízimo, e acompanhar os membros
da comunidade no que diz respeito à sua
colaboração, em sintonia com a Pastoral de Conjunto na Igreja particular."
(Doc. 106, 36)
O texto acima deixa claro a importância de uma equipe trabalhando de
modo orgânico e objetivo com as demandas do Dízimo. Contudo, observe que

não se trata apenas de receber os pagamentos ou preencher fichas de cadastro. O trabalho vai além: motivar, pla-

nejar, organizar e executar iniciativas
relacionadas ao Dízimo. Sobretudo, precisamos considerar ainda que a alma
desse trabalho está na evangelização,
como nos exorta o Documento 106: "A
experiência do dízimo cresce conjuntamente com a qualidade da vida cristã,
principalmente de seu aspecto comunitário. Tudo o que promove o crescimento de fé, promove o aprofundamento do
dízimo" (p. 75).
Atualmente nossa Pastoral é formada por 34 participantes que vão se revezando nas diversas atividades durante
o ano. As quais num ano normal seriam:
*O Café do Dízimo: o qual é preparado com muito carinho num ambiente
para proporcionar a confraternização
entre os paroquianos degustando bolos,
patês, café e outras guloseimas confeccionados pelos integrantes da pastoral.
*O momento do Café também busca promover a integração entre as pastorais.
*Plantões em todas as missas no primeiro final de semana de cada mês, considerado a semana do Dízimo, para acolher, atender, tirar dúvidas sobre o Dízimo aos nossos paroquianos, como também fazer a inscrição de novos dizimistas.

Esperamos o quanto antes voltarmos a esta "rotina". A pastoral do
Dízimo trabalha com o apoio do Pároco e em sintonia com o CAEP visando manter e administrar as benfeitorias na paróquia, atender as paróquias irmãs (V ila Verde, Almirante Tamandaré e Nossa Senhora da Luz)
e manter nosso paroquiano animado na fé.
Com a impossibilidade das celebrações presencias, focamos na melhoria
dos canais digitais da paróquia visando
neste período de pandemia levar até aos
lares as missas e eventos que foram
transmitidas pela WebTv, Youtube e Facebook.
Desenvolvemos novo site para facilitar ao dizimista e demais paroquianos o
acesso necessário para fazerem suas
contribuições e ofertas com comodidade e segurança, bem como manter o
paroquiano atualizado.
Por isto agradecemos e que Deus
abençoe a todos que mesmo com esta
pandemia contribuíram para que a evangelização chegasse nas casas das pessoas.
Evandro e Karime Bordin
Coordenadores da
Pastoral do Dízimo

A Pascom e o novo território de Evangelização

Diante do tempo de Pandemia
vivido desde o mês de março, todas
as dimensões de nossa vida tiveram
que ser adaptadas a um novo normal. Em verdade o que predominou
em nossas ações foi a criatividade e
a capacidade de nos reinventarmos
enquanto pessoas e instituições.
Também a Igreja, inserida no mundo, se desafiou a adentrar mais firmemente no mundo tecnológico e
digital disponível pelas redes da internet.
Nossa Paróquia das Mercês, imbuída do Espírito Santo e com o auxílio do SAV (Serviço de Animação Vo-

cacional) e de jovens voluntários iniciou um belo projeto de comunicação presencial e online. Por meio de
novo sistema te transmissão (OBS),
nossos paroquianos podem primeiramente acompanhar mais proximamente as santas missas no novo canal da Paróquia no Youtube, na página do Facebook e também pela tradicional WebTv hospedada no site
www.ocapuchinho.com.br.
Outro ponto são as lives vocacionais pelas quais todo mês muito podemos aprender com a vida dos santos, nos alegrarmos com os musicais,
como aconteceu também com a Can-
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tata de Natal. Destacamos também
como a celebração da novena de
nossa padroeira foi bem vivida e participada mesmo à distância com os
livrinhos e as transmissões.
No entanto, todo este investimento realizado em equipamentos
de tecnologia (celular, computador
e rádios comunicadores), o voluntariado de jovens e adolescentes que
estão se empenhando neste novo
modo de Evangelização, o apoio do
nosso pároco Frei João José e seu
conselho administrativo e a integração das demais pastorais faz com que
toda a paróquia verdadeiramente

continue a estar unida num só coração, com amor, fervor e muita fé.
Ainda estamos iniciando toda esta
movimentação com a Pastoral da Comunicação junto aos agentes de
transmissão, dos câmeras, dos técnicos e de voluntários, mas temos
certeza que com a oração de todos,
o apoio e incentivo muito ainda podemos melhorar e aperfeiçoar nossos conteúdos e técnicas para a Evangelização desta paróquia e dos paroquianos internautas. Deus nos
abençoe hoje e sempre. Paz e Bem.
Frei David Naime Fioravante
Assessor da PASCOM MERCÊS
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Província Capuchinha do Paraná e Santa Catarina
XVIII Capítulo Provincial Eletivo Nos dias 7 a 9 de dezembro de 2020
realizou-se o XVIII Capítulo Provincial Eletivo da Província São Lourenço de Brindes, do Paraná e Santa Catarina, no Convento Santo Antônio,
em Botia-tuba, município de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba.
Considerando o contexto de pandemia e isolamento social, os capitulares seguiram todos os protocolos sanitários conforme orientações
da Secretaria Municipal de Saúde,
bem como reduzindo os dias de celebração e o número de participantes.
Durante o Capítulo houve também o encerramento do Centenário
da Mis-são no Paraná e Santa Catarina (1920-2020).
O Presidente do Capítulo foi Frei
Carlos Silva, Conselheiro Geral e
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contou também com a presença do
Vigário geral, Frei José Angel Torres
Rivera.
Segue o novo Governo Provincial
para o triênio (2020-2023):
Ministro Provincial: Frei Pedro
Cesario Palma (reeleito);
Vigário Provincial: Frei Evandro
Aparecido de Souza;
2º Conselheiro Provincial: Frei
Alessandro Mário Farinasso (reeleito);
3º Conselheiro Provincial: Frei
José Aparecido Tosta;
4º Conselheiro Provincial: Frei
Marco Antonio Moreira de Avelar.
Os frades eleitos assumiram o
Governo da Província durante a Celebração de Posse, que aconteceu no
dia 9, na missa de encerramento do
Capítulo.
Frei Juarez De Bona
Secretário Provincial
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XVIII Capítulo Provincial Eletivo
Neste novo ano em nossa Fraternidade Convento
e Paróquia Nossa Senhora das Mercês mudanças
aconteceram, alguns freis saíram e outros vêm para
somar. Aos nossos freis que foram transferidos,
recebam nossa gratidão e o sentimento de saudades,
e aos que chegam, nosso carinho e boas vindas.

NOVOS FREIS QUE CHEGAM
NO CONVENTO DAS MERCÊS
Frei Daniel
Heinzen

Frei Carlos
Alberto David

Frei
Danilo Biasi

Guardião do Convento

Atendimento Pastoral

Atendimento Pastoral

Frei José
Carlos
Gubert

Frei Moacir
Antonio
Nasato

Frei Vanderlei
Aparecido
Sanches

Cuidado dos
Enfermos, Auxiliar do
Ecônomo e Provedor.

Confessor e Auxiliar
do Secretário Provincial
na Cúria Provincial.

Atendimento Pastoral,
Assistente da OFS Local
e Diretor Espiritual
da Pequena Família
Franciscana de Curitiba.

PROVÍNCIA SÃO LOURENÇO DE BRINDES
Frei Pedro Cesário Palma
Ministro Provincial reeleito
no XVIII Capítulo Provincial Eletivo
nos dias 07 a 09 de dezembro de 2020.

FREIS DA PARÓQUIA N. SRA. DAS MERCÊS
Frei
João José
dos Santos

Frei Alvadi
Pedro
Marmentini

Frei Evandro
Aparecido
de Souza

FREIS QUE SE DESPEDEM DO CONVENTO

Pároco da Paróquia
N.Sra. das Mercês

Vigário Paroquial

Frei Rivaldo
Vieira

Frei Nelson
José Camello

Frei Ivo Maria
Lazzarotto

Transferido para a
Fraternidade e Paróquia
Santíssima Trindade
de Florianópolis-SC.

Transferido para a
Fraternidade e Paróquia
Imaculada Conceição
de Ponta Grossa-PR.

Transferido para a
Fraternidade e Paróquia
São Paulo Apóstolo
de Capinzal-SC.

Vigário Paroquial

FREIS QUE SE DESPEDEM DA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
Frei José
Maria da Silva

Deixou as funções de
Vigário Paroquial,
Assistente da OFS local
e Diretor Espiritual
da Pequena Família
Franciscana de Curitiba,
e assumiu a função de
Atendimento Pastoral no
Convento das Mercês.

Agradecemos
aos Freis José
Maria da Silva
e Valdir
Possamai
pelo precioso
trabalho
realizado
em nossa
comunidade
nesses últimos
três anos como
Vigários
Paroquiais.
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Frei Valdir
Possamai

Frei José
Ângelo
do Prado

Deixou as funções de
Vigário Paroquial e
Provedor, foi transferido
para a Fraternidade
e Paróquia Nossa
Senhora da Conceição
de Almirante Tamandaré.

Frei Messias
Vicente
Rodrigues

Transferido para a
Fraternidade São Lourenço
de Brindes - Sede da Cúria
Provincial - Curitiba-PR.

Transferido para o
Convento Santa Clara
de Londrina-PR.
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Novena da Padroeira Nossa Senhora das Mercês 2020
TEMA: Maria e as virtudes cristãs
LEMA: "Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos,
meditando-os em seu coração." (Lc 2,19)
Passados alguns meses das celebrações da Novena de Nossa
Senhora das Mercês, percebemos como o lema escolhido pela equipe de organização é uma realidade e um aprendizado constante. O
ano de 2020 foi, e continua sendo o mais desafiador das últimas
décadas. Logo no início fomos surpreendidos com um inimigo
invisível, a COVID19.
Como todas as pessoas e segmentos da sociedade, a Igreja viu suas portas sempre abertas e dispostas a acolher,
se fecharem para proteger seus membros e garantir mais
vida para todos. A Paróquia Nossa Senhora das Mercês,
procurou se organizar para chegar até os fiéis, mesmo
que de forma virtual. A tal sonhada Igreja em saída
proposta pelo Papa Francisco, que estava muito bem
contemplada em seu Plano Paroquial, precisou ser repensada, e com criatividade encontrar novas formas de
evangelizar.
A Comissão de Liturgia logo iniciou a organização da
Novena de Nossa Senhora das Mercês e se perguntou:
Como e o que fazer? Em reunião virtual, com o Pároco
Frei João José dos Santos, o mesmo sugeriu uma pequena equipe para agilizar a preparação da novena. A desafiadora tarefa foi confiada a Cassiano Lima, Camila Munhoz Grande e Ir. Neriuza
Franco, com o apoio do Pároco e da Comissão de Liturgia.
Confiantes na ação do Espírito Santo e no
cuidado materno de Maria, e tendo presente
os limites impostos pela pandemia, procuramos preparar a novena não só para as pessoas que participariam de forma presencial,
como para todos aqueles que, pelas orientações da vigilância sanitária, acompanhariam
a novena em suas casas. A primeira ideia que
surgiu foi a edição de um livreto com todo o
rito, para oportunizar às pessoas acompanharem a novena pelas redes sociais. Mãos à
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obra! E assim aconteceu! Com dedicação, pesquisa e reflexão surgiu o livreto contendo os textos para as celebrações,
e sugestões de uma rica simbologia relacionada com as
virtudes cristãs refletidas em cada dia. Dessa forma os
altares preparados nos lares, fomentou a unidade e as
famílias sentiram de perto o que significa ser Igreja Doméstica.
E a tradicional coroação esperada com expectativa
todos os anos pela sua beleza e surpresas, como seria? Com muita disponibilidade, algumas famílias se
prontificaram a preparar e ensaiar com seus filhos a
coroação. E assim aconteceu! Uma coroação linda,
singela, cheia de ternura e amor. Giovana Litz, que
teve a alegria de realizar seu sonho de coroar a imagem de Nossa Senhora das Mercês, disse: FOI O DIA
MAIS FELIZ DA MINHA VIDA!
A realização da Novena de Nossa Senhora das
Mercês e principalmente o testemunho de todos
os que participaram, confirmou a veracidade das
palavras do Anjo Gabriel no momento da Anunciação: "Para Deus nada é impossível!" (Lc
1, 37). Com a confiança constante na presença de Deus e que tudo se torna possível quando depositamos Nele nossa
esperança, agradecemos a todas as lideranças da Paróquia que participaram
e contribuíram na Novena de Nossa Senhora das Mercês, aos Freis que presidiram as celebrações e todos os que de
forma presencial ou virtual se fizeram
presentes. Que Nossa Senhora das Mercês, interceda a Jesus por todos nós hoje
e sempre!
Ir. Neriuza Franco
Filha da Caridade
P/ Equipe de Organização
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>> CATEQUESE EM AÇÃO

Catequese da Paróquia Nossa Senhora das Mercês
"A pandemia é uma crise e de uma crise não se sai iguais: ou saímos melhores ou saímos piores.
Nós deveríamos sair melhores, para melhorar as injustiças sociais e a degradação ambiental."
(Papa Francisco)
A catequese sempre foi construída nos pilares Igreja e família. Mas agora, sobretudo, isso vem se intensificando. A oração em família, a leitura orante, método
da nossa catequese, tem fortalecido os laços e mostrado sua importância em época como essa. É gratificante
receber registros fotográficos dos momentos dos catequizandos com suas famílias e perceber que o que importa não é o lugar, e sim a fé e o que se carrega no
coração. A oração em família é uma forma de fazer as
pessoas se aproximarem de Deus, nosso Pai. A prática
da oração em família. A família neste tempo em que
estamos vivendo é uma continuação e a principal catequese, é onde se encontra paz, felicidade e refúgio! Onde
se encontra tudo o que precisamos e em oração nos
proporciona sabedoria para enfrentarmos este tempo
que estamos vivendo! Oração e família, nossa união

Mensagem
dos Catequistas

Este ano de 2020 foi um ano em que vivemos uma
Pandemia; o Coronavírus. Foi muito difícil. Pois tivemos que nos distanciar de pessoas queridas, familiares; amigos; colegas de trabalho. E principalmente
da catequese; onde nós catequistas e catequizandos
tivemos que nos resguardar e distanciarmos. Foi
complicado; mas necessário. Abraços; beijos e apertos de mão deixados de lado e substituídos por máscaras e álcool em gel. Igrejas com números reduzidos de pessoas. Mas, um novo ano surge; que nossas esperanças nos renovem e que possamos voltar
com nossas atividades, em especial à catequese que
para nós faz muita falta, que possamos nos encontrar novamente. Um Feliz e abençoado Ano Novo,
cheio de alegrias. O nosso abraço virtual a todos.
Fiquem com Deus! Paz e bem!
Catequista Marcio e Sâmara

DEPOIMENTO DOS PAIS
Esse ano foi muito complicado. As crianças foram afastadas de tudo o que representava rotina,
deixaram de estar com outras crianças e de conviver
em outros grupos. Não ir para a catequese faltando
tão pouco para a Primeira Comunhão, foi frustrante.
Recebemos com muita alegria o retorno dos encontros. Voltar a conviver com o grupo, ainda que
virtualmente, trouxe muito conforto e renovou aquela energia que só a fé explica. Agradecemos muito a
catequista Jacira que com sua paciência, amor e dedicação tornou cada encontro especial.
Letícia, mãe da Lara
Recebemos com alegria a notícia de que a catequese iria retornar, mesmo que de forma online. Mas
como nossa filha já tem muita aula online da escola, temíamos que mais tempo no computador gerasse mais cansaço. Mas após a segunda sessão de
catequese já pudemos perceber o quanto estava fazendo bem: estava mais paciente com a irmã e com
os pais e num dia de semana nos disse que queria
assistir a uma missa, justo ela que vinha reclamando de assistir as missas aos domingos. As graças de
Deus nos vêm de todas as formas e, no nosso caso, a
catequese online foi uma delas.
Grazziella e Murilo, pais da Laura
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com Deus! Como nos diz o Papa Francisco quando tudo
passar devemos sair diferentes transformados, que este
tempo nos transforme em pessoas mais amáveis, acolhedoras, solidárias, que o amor entre as famílias seja

fortalecido, pois durante este tempo pais e filhos tiveram mais tempo para estarem juntos, rezar juntos, brincar, fazer as refeições juntos, estudar juntos, que isso
tenha fortalecido os laços familiares. Quando tudo passar não fique reclamando do que você poderia ter feito
e não deu certo, só agradeça por ter feito esta experiência. Agradeço aos pais e catequistas pela compreensão, apoio. Para mim foi muito importante contar com
as opiniões e as palavras de encorajamento, Deus lhes
abençoe. Continuemos nos cuidando, um grande abraço a
todos e um Feliz e Abençoado Ano Novo, aos PAIS, CATEQUISTAS E AOS FREIS. Obrigada por tudo, Deus lhes pague.
Com meu abraço fraterno,
Ir. Lucia Anita Caçol

Kairós e a pandemia

Kairós, em grego significa: o momento oportuno.
Na Teologia, Kairós é usado para descrever: o tempo de Deus, enquanto que o Khronos é usado para indicar: o tempo dos homens/ mulheres.
Partindo desses conceitos, de forma inesperada e
indesejada, o Khronos mundial passou a ser confrontado pela pandemia.
Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde,
em 2019 o Brasil possuía os maiores índices do mundo
em pessoas que sofrem de ansiedade e, com a pandemia que assolou o planeta, os números devem ter crescido de forma avassaladora. Nosso tempo (Khronos)
saiu de nosso controle, nossas agendas de trabalho, de estudo, de compromisso, de lazer e de vida social
tiveram que parar e agora mudar
completamente, sem que tivéssemos
optado por isso.
Khronos e Kairós tornaram-se
mais evidentes, o nosso tempo já não
era mais nosso, quem sabe então,
fosse o tempo de Deus.
As pessoas se recolheram em suas
casas, pelo menos as que possuíam
para onde ir, grande parte das famílias se reencontraram em casa novamente, por 24 horas por dia, sete dias por semana. As
águas dos rios e mares se purificaram, o ar ficou mais
limpo, a solidariedade entre as pessoas se disseminou
globalmente, todos passamos a depender mais uns dos
outros e a buscar por contato virtual. Pode ser que antes nunca tivéssemos percebido o quanto faz falta um
abraço, um sorriso nos lábios, um aperto de mão, um
encontro na multidão, porque nossa ansiedade, pela
falta de tempo, tinha banalizado muitos desses simples gestos.
Seria isso uma manifestação de Kairós? Não sabemos, não temos essa resposta. Mas sabemos que Deus

se manifesta nos acontecimentos. Enquanto o Khronos
nos pede pressa e nos torna ansiosos, o Kairós nos
pede calma, sintonia e humildade para compreendê-lo.
Dentre a oportunidade que tivemos de reflexão e
mudança, acima de tudo isso houve a dor, houve perdas e sofrimentos trazidos pelo desconhecido vírus, que
ainda ronda pelo planeta Terra. Situações impensadas
nos mostrou o quanto somos pequenos e impotentes
diante desse desconhecido. Perdemos pessoas queridas, conhecidas, que nem mesmo tivemos a chance de
se despedir ou de prepará-las para o
fim, até mesmo a morte foi inesperada e imprevisível aos que se foram.
Mas algo em nós pede insistentemente por mudança. E a mudança é
fruto de aprendizados de vida. O que
estamos aprendendo com o tempo de
pandemia? O Kairós, o tempo de Deus,
pode nos ensinar, que nosso controle
sobre as situações é limitado, que
nossa vida é mais frágil do que se
suponha, que a segurança financeira
não compra a vida e a saúde e que se
não cuidarmos uns dos outros, todos
perecerão, mais ainda, que juntos nos
tornamos mais fortes.
A catequese, os catequistas, as
crianças e as famílias tiveram que aprender a lidar
com a incerteza e com a ruptura de quase um ano no
ciclo de formação. Mas conseguimos seguir, não comandados pelo Khronos, mas sim observando o Kairós, o
tempo de Deus, que é outro, é diferente do nosso e pode
ser incompreensível, perante a nossa pequenez de fé.
Enfim, ao término desse ano, conseguimos vencer
alguns obstáculos interiores e exteriores e concluir o
ano, fechando o ciclo que se fecharia no início do ano,
mas pelo Kairós, o tempo que é de Deus, e não nosso é
que prevaleceu sobre nossos planos.
Catequista Jacira Ap. de Campos Ramos
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Sacramento da Primeira Eucaristia e Crisma
Dezembro de 2020
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Pastoral do Matrimônio
A pandemia pegou o mundo de surpresa, e com
toda certeza não estávamos preparados para lidar com tamanha adversidade. Da noite para o
dia tudo tomou um rumo diferente daquele que
havia sido programado, a prioridade passou a ser
o isolamento social, e os cuidados com a higienização. A população se viu obrigada entrar em quarentena para se proteger de algo que nem mesmo sabia o que era.As atividades do cotidiano foram paralisadas para dar lugar a uma nova realidade que se descortinava trazendo grandes desafios em praticamente todos os setores ocasionando impactos jamais presenciados. A Igreja
Católica seguindo rigorosamente os protocolos de
segurança determinados pelas autoridades, orienta as pastorais a rever suas ações enquanto
durar o isolamento.
A Pastoral do Matrimônio da Igreja N.Sra. das
Mercês conta atualmente com 12 casais de voluntários que oferecem dois encontros mensais de

Preparação para o Matrimônio (Curso de Noivos),
sendo um em dias de semana e outro em finais
de semana. Tínhamos também programado para
o mês de junho 2020 o primeiro Encontro para
Namorados e o Encontro de Novos Casais para
outubro de 2020, porém as dificuldades ocasio-

nadas pela pandemia nos impediram até mesmo
de realizar os encontros mensais, especialmente
porque a equipe é composta por muitos que estão no grupo de risco, mas foi estabelecido que
faríamos os encontros na modalidade virtual para
os casos de extrema necessidade e preferencialmente para paroquianos. No Mês de agosto o casal Caio e Chris aceitaram o desafio e tiveram a
primeira experiência oferecendo o curso de noivos na modalidade online para dois casais. Outros dois encontros também foram realizados na
forma presencial pelos casais João e Maria Júlia e
outro por Osvaldo e Odete.
Certamente nossa tarefa será intensa quando
os casamentos adiados por conta da pandemia forem novamente remarcados, possivelmente haverá necessidade de contar com mais casais voluntários.
Pastoral do Matrimônio
Casal Coordenador Jair e Janete Rebelo

ECC 2020
2020 ficou conhecido como o ano perdido.
O ano em que tudo parou, em que os formatos
de todas as nossas relações foi modificado:
- os abraços cessaram e as amizades se restringiram;
- no trabalho, voltamos pra casa;
- em casa, acolhemos o trabalho, a escola e o
lazer;
- a família foi testada. A exaustão da convivência que não conhecíamos desfez laços e refez
outros;
- a solidão entrou na vida de todos;
- a vivência comunitária de nossa fé foi alterada.
E para o Encontro de Casais com Cristo-ECC e
Encontro de casais de Segunda União-ECSU da
Paróquia das Mercês não foi diferente.
Começamos o ano cheios de planos, uma equipe de dirigentes motivada a fazer o ano do Jubileu do ECC inesquecível para o grupo das Mercês.
Montamos um grande time de apoio, queríamos
estar presentes em todos os círculos, organizar
encontros, realizar viagens de peregrinação, desenvolver lideranças pastorais, ampliar a nossa
base de comunicação, promover relacionamentos, desenvolver as vivências espirituais.
Mas logo após a divulgação do plano anual no
primeiro Pós Encontro, a reunião mensal do ECC
e ECSU, chegaram as medidas restritivas da pandemia e nos tiraram o chão.
Nós também, como pastoral e como famílias,
tivemos nossas relações testadas e modificadas.
Nós também, como cristãos, fomos provocados a
descobrir novas formas de missão.
Foi aí que entendemos que precisaríamos nos
reinventar e nos esforçar ainda mais para cuidar
de nossos casais, de nossas famílias e nos fazer
presentes como serviço de formação espiritual e
animação vocacional.
Ao tempo que enfrentávamos também nós,
nossos próprios desafios pessoais e familiares, a
responsabilidade de manter acesa a chama de
mais de 20 anos de serviço pastoral falou mais
alto.E podemos dizer que foi ela que alimentou a
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nossa própria fé e nos ajudou a passar por este
ano com mais proximidade espiritual com a Igreja e a buscar em Jesus Cristo a inspiração e o modelo para ser uma igreja em saída mesmo com
tantas portas fechadas.
Mês a mês, fomos entendendo o cenário que
se desenhava e nos adaptando às necessidades
que o grupo demandava. Sem os contatos presenciais e as confraternizações que costumavam
nutrir o grupo, fomos descobrindo novas maneiras de estar juntos e de trazer formação aos casais.
Mantivemos os Pós Encontro mensais, com lives pelo Facebook trazendo temas religiosos e
temas do momento real que estávamos e estamos ainda vivendo.
Ao percebermos a falta que os casais apontavam de conviver e orar em comunidade, criamos
o Encontro com a Oração, um momento de vivência espiritual em uma sala virtual que permitiu o
contato entre todos novamente.
No mês em que realizaríamos o 22º ECC Mercês, promovemos um mês comemorativo com
eventos virtuais semanais e uma grande ação social para arrecadação de recursos para a Vila Verde, uma das muitas comunidades gravemente

afetadas pelas consequências da pandemia em
Curitiba.
Depois de 9 Pós Encontros, 3 Encontros com a
Oração, 1 Formação de Lideranças e 2 Ações Sociais, sentimos que era necessário finalizar o ano
com uma preparação mais profunda para recebermos o Jesus Menino.
Realizamos então o primeiro retiro online e o
primeiro retiro conjunto entre ECC e ECSU, com
40 casais conectados em 3 palestras, 4 testemunhos e 1 espiritualidade que nos permitiu sentir
a presença do Espírito Santo nos modificando para
a chegada do Menino Jesus.
Um ano fácil? Não. Um ano em que tudo o que
fizemos agradou a todos? Certamente não.
Um ano de nos reinventarmos a serviço e de
grandes descobertas na missão pastoral? Sim.
Foi acima de tudo, um ano para agradecer a
presença inquestionável de nosso Deus Misericordioso que se fez presente em cada momento,
que nos enviou respostas todas as vezes que pedimos, que enviou seu Espírito Santo a cada passo que permitimos sua presença.
Foi um ano em que aprendemos na prática que
para estar a serviço não é necessário estar fisicamente presente. É necessário sim, permitir a presença do Santo Espírito, que enviou mensageiros iluminados para proclamar
sua Palavra e anjos cuidadosos para nos ajudar
na caminhada.
Gratidão por fazermos parte da grande e iluminada família ECC e ECSU Mercês e pela presença de cada casal que sentiu o mesmo chamado a
estar na caminhada de desenvolvimento espiritual, familiar e missionário durante este ano.
Desejamos um Feliz e Abençoado Ano Novo a
todos, que Jesus se faça presente em todas as
famílias, que elas sejam repletas de seu Amor e
de sua Graça.
Ano que vem tem mais.
Com carinho
José Carlos e Melissa Sereniski
Equipe Dirigente ECC Mercês 2020
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Mensageiras das Capelinhas

Foto de 2015

Saudade chega ao lembrarmos pelas fotos dessa
linda celebração, missa e benção das Capelinhas de
nossa Paróquia do ano de 2015. Este ano de 2020 começou com reuniões e planejamentos para todas as
pastorais, mas aconteceu a pandemia e ainda agora,
quando o ano termina, estamos impossibilitados de
agir como fazíamos.
As mensageiras são na maioria pessoas idosas e
também as famílias que recebem a Capelinha tem seus
idosos, pessoas com maior risco de sofrer com essa
contaminação. Seguimos as orientações de nosso Ar-

cebispo Dom José Antonio Peruzzo e nos primeiros meses do ano não circulamos as Capelinhas. Mesmo depois, quando a Arquidiocese liberou essa circulação,
muitas mensageiras optaram por não liberar essa entrega. Por telefone atendia a quem me procurava para
orientações.
Permanecemos até agora sem nossos encontros de
orações e pequenas formações em nossa Paróquia e
também foram suspensas as reuniões gerais mensais
no Colégio Sagrada Família mas, em nossas missas de
cada primeiro sábado do mês, não paramos de rezar

Foto de 2015

por todas as pessoas que nos ajudam na circulação
das Capelinhas e também pelas famílias que as recebem. A Paróquia também se fez representar com um
lindo arranjo de flores e a presença de uma mensageira, na missa de celebração dos 83 anos do Movimento,
realizada em 26 de setembro, na Catedral. Esperamos
que tudo se normalize para o ano e que Nossa Senhora
das Mercês continue abençoando esse nosso trabalho
evangelizador.
Por Maria, Com Maria, Sempre Maria
Maria Lucia Terzi Trancho

Oficinas de Oração e Vida

As Oficinas de Oração e Vida são um serviço eclesial iniciado por Frei Ignacio Larrañaga em 1984. Quinze sessões compõem a Oficina para adultos, cada uma
com duas horas de duração, realizada semanalmente.
Porém é no dia a dia que se põe em prática o que se
aprendeu.
A versão Jovem, chamada de TOV Jovem, é composta de dez encontros dinâmicos, com duração de 1h45,
também semanalmente.
Os Cursos para Casais são oferecidos em seis encontros semanais.
Todos os grupos se formam duas vezes ao ano, no
início de março e no início de agosto.
Quando começou o ano de 2020, nós, os Guias responsáveis por formar os grupos, anunciamos aos quatro ventos que iríamos iniciar nosso belo trabalho de
evangelização.
No início do mês de março até conseguimos formar
alguns grupos e realizar o primeiro encontro, mas algo
inesperado aconteceu: fomos surpreendidos pela mais
grave pandemia mundial.
As igrejas foram fechadas e, consequentemente,
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também as salas paroquiais onde costumávamos reunir os nossos grupos. A proibição de reuniões e aglomeração de pessoas pelo alto risco de transmissão do
vírus, fez com que suspendêssemos todos os grupos
recém-iniciados.
O segundo semestre chegou rapidamente, mas as
notícias não eram promissoras para nós, Guias, pois
não foi liberada a formação de grupos.
Em todo esse período, nós, os Guias das Oficinas
de Oração e Vida, procuramos nos manter de pé através da oração diária nos nossos Tempos Fortes, de um
Deserto Mensal, mesmo que individual, e sempre acompanhando as Missas transmitidas pelos meios de comunicação. As coordenações promoveram vários encontros virtuais entre os próprios Guias para fortalecimento da fé, da vida de oração e da fraternidade.
Não podemos perder a fé e nem desanimar. Um novo
tempo está chegando!
Hoje, no momento da redação deste texto, estamos
vivendo o primeiro domingo do Advento e a palavra
que a liturgia nos propõe é: Vigiai! Estais alertas! Vivei
despertos!

Vigiar é conviver com orações não atendidas,
é permanecer na oração, mesmo no ”silêncio de Deus”,
resistindo à tentação de parar ou de se rebelar contra
Ele quando se sente que a oração não tem ajudado em
nada... Vigiar é confiar no Espírito Santo que, estando
conosco, intercede por nós, quando vivemos também,
como Jesus, nossos momentos de Getsêmani, de abandono, de ausência de Deus. Vigiar na expectativa ardente é a forma mais forte de oração, porque constitui
uma grande resposta humana à ocultação de Deus
(MOLTMANN, 2002, p.144). E assim, nós, os Guias das
Oficinas de Oração e Vida, ainda que impossibilitados de atuar em nosso serviço de evangelização, estamos diariamente nos abastecendo aos pés do Senhor,
para que possamos ser essas pessoas-cântaros e levarmos um copo de alegria, uma taça de felicidade a
esse tão desolado mundo atual. Tão logo se restabeleça a normalidade, com a graça de Deus, retornaremos
ao nosso serviço eclesial presencial.
Vanda Maria Hansen
Guia Coordenadora
Equipe Local Curitiba 1
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Atos Juventude Capuchinha

A juventude é esperança e futuro...
Mesmo em tempos difíceis, tivemos alguns
dos nossos encontros online. De maneira reduzida mas continuamos a participar das missas do meio dia e quando não era possível estar presente acompanhávamos pela WebTv.
No Domingo de Ramos enfeitamos nossas
casas para a celebração. Participamos da no-

vena da padroeira com a benção das sementes e agora acompanhamos o crescimento delas.
Nos despedimos da nossa amiga Isa Stocco, que muito nos ajudou na equipe de liturgia,
mas agora se formou e voltou para sua cidade.
E participamos do vídeo de homenagem ao
dia dos pais.

Então, independente da distância física, nos
esforçamos para estar próximos em pensamentos e orações. E que a juventude continue sempre sendo olhada e abençoado por Deus.
Paz e bem!
Malcon e Ohana
Coordenadores da Pastoral da Juventude
(Grupo de Jovens)

As Mães que Oram pelos Filhos se adaptam ao "novo normal"
O movimento Mães que Oram pelos Filhos
vivencia o carisma da "RESTAURAÇÃO DAS FAMÍLIAS PELO PODER DA ORAÇÃO DE INTERCESSÃO" que tem, em sua essência, uma forma nova de seguir Jesus Cristo e de aperfeiçoar a sintonia com Deus, através da aproximação à Nossa Senhora, onde rezamos pelos nossos filhos e por todos os do mundo inteiro.
Temos como padroeira do movimento Nossa Senhora de La Salete e co-padroeira Santa
Mônica, nos trazendo os exemplos a serem
seguidos na nossa vida como mães.
E assim, com o terço em punho, a Bíblia na
mão e os joelhos dobrados no chão, pedindo a
intercessão de Nossa Senhora, mantemos nossos filhos em pé.
Aqui na Paróquia Nossa Senhora das Mercês, o grupo reuniu-se pela primeira vez em 16
de outubro de 2019. No início de 2020, surpreendido pela pandemia do coronavírus e o ne-
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cessário distanciamento social, buscamos novas formas de manter o contato com as mães,
levando adiante o cronograma anual do movimento de forma virtual.
Com tudo isso, o "novo normal" das nossas
formações teve que se adaptar, mas jamais
interromper nossas orações. O modelo adotado é o envio das formações via WhatsApp, onde

semanalmente enviamos todos os áudios, que
ficam gravados, contendo desde nossa oração
inicial, o terço pelos filhos e a formação dos
temas propostos. Mas o mais importante é que
estamos perseverando e, mesmo com essas
novidades digitais para o nosso grupo, mantemos os três encontros de estudos bíblicos e
um encontro de estudo litúrgico mensais e, com
essa proposta, temos recebido constantes adesões ao grupo.
Durante esse ano conhecemos a vida e a
história de Santa Tereza D'Ávila, o "Caminho
da Santidade" e o livro dos Atos dos Apóstolos.
Portanto, dar formações às mães no nosso
Movimento é de suma importância para que
se sintam atraídas ao encontro pessoal com
Jesus, aprendendo a amá-Lo e reconhecê-Lo
como Mestre.
Movimento Mães que Oram Pelos Filhos
Coordenadora: Regina Fátima Lenzi
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Entreajuda em tempos de pandemia
Quantos planos, quantos sonhos,
grandes projetos em andamento... de
repente, sem aviso prévio, o Mundo parou. A ordem era: fique em casa! E agora??? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso realizar aquela viagem tão sonhada e que já está paga... preciso visitar
(meu pai, minha avó...) que há tempos
não vejo... EU PRECISO SAIR DAQUI,
MAS NÃO TEM PARA ONDE IR.
"Sim, o mundo parou e a gente não
tem para onde ir". Até as igrejas foram
fechadas. Todas as notícias que ouvimos
diziam a mesma coisa: o corona vírus
está em toda parte e as pessoas estão
morrendo... ninguém pode tocar, muito menos abraçar alguém. Ouvia-se comentários tenebrosos, assustadores,
despertando verdadeiro pânico em toda
parte. Uma guerra silenciosa, cujas armas são invisíveis para a população.

Hoje, olhando um pouco para trás,
percebemos que, pior que a pandemia
do corona vírus, é a pandemia da insegurança: medo, pânico, ansiedade, depressão... Um verdadeiro temporal caiu
sobre a humanidade. A negatividade tomou conta das conversas e sobretudo
dos meios de comunicação. A energia
das más notícias, os comentários negativos, contagiou a mente e o coração
das pessoas e baixou a imunidade.
Sabemos que o pensamento é semente, é energia poderosa; a palavra
gera vibração positiva, ou negativa e
tanto pode matar, como despertar a
energia que gera vida, que gera esperança, que constrói e alimenta a fé, o
amor, a solidariedade. De nada adianta
procurar culpados; ninguém aqui é vítima. Porque não ocupar esse tempo de
pandemia, para cuidar do emocional,

buscar meios, ou criar movimentos em
direção do bem. O mundo precisa de um
exército de pessoas que rezam, que vibram positividade, que despertam esperança...
Diante do quadro exposto acima, os
Freis da Paróquia, sensíveis às necessidades do povo, faminto de esperança,
convidaram para reiniciar a Celebração
de Entreajuda, embora com muita prudência, a partir do mês de maio. A princípio apenas pela Web TV e somente a
noite. Na medida em que o cenário
mundial, sobretudo no Brasil, foi se acalmando, voltamos com a Celebração presencial, as 15 e as 20, desde o mês de
julho, respeitando as normas estabelecidas, foram feitas adaptações, como
medidas de segurança.
Enquanto esperamos e torcemos
para tudo voltar ao normal, sejamos luz

para as pessoas e não interruptor que
apaga. Quando pensamos, falamos de
coisas boas, alegres, elevamos nossa vibração positiva e fortalecemos nossa
imunidade. Pratiquemos a Entreajuda
em nossas famílias, em nosso trabalho...
distribuindo carinho, afeto... oferecendo pequenos serviços aos mais idosos,
aos carentes, aos mais necessitados...
Podemos ajudar as pessoas a se manterem no positivo. SEJAMOS LUZ, SOBRETUDO NESTE TEMPO DE ADVENTO,
APONTANDO SEMPRE EM DIREÇÃO AO
PRESÉPIO VIVO, DE ONDE NASCEU E
NASCERÁ OUTRA VEZ, A ESPERANÇA
PARA O BRASIL E PARA O MUNDO.
Nelly Kirsten
Parapsicóloga e hipnóloga
Coordenadora da Entreajuda
Fone: (41)99117-0869/ (41)3024-8513

Convento Nossa Senhora das Mercês em tempo de pandemia
Residem no Convento Nossa Senhora
das Mercês 26 freis capuchinhos e circulam muitos outros freis da nossa Província que se hospedam para tratamento de saúde e outros afazeres. Também
alguns freis de outras Províncias do Brasil e do exterior, além de alguns parentes
e amigos que também passam brevemente por este Convento. O convento conta
ainda com nove colaboradoras, sem incluir as colaboradoras da secretaria
paroquial, colaboradoras e colaborador
da Igreja. Enfim, somos muitos que dinamizamos o Convento Nossa Senhora das
Mercês.
Os freis residentes exercem as mais
variadas funções (conselheiros provinciais, professores da PUC, capelão hospitalar, pároco e vigários da paróquia,
estudantes de Teologia e outros). Outros
freis fazem tratamento de saúde, desses
tem um totalmente dependente (24h na
cama) e outros com várias comorbidades patogênicas. São 18 freis acima de
60 anos de idade. Portanto, somos uma
realidade de alto risco nesse contexto

de pandemia. Como os freis lidaram e
estão lidando preventivamente com a
possibilidade da infecção dessa doença
viral? Inicialmente, ainda no mês de
março de 2020, foi decidido fechar as
portas do convento para todas as atividades que os freis desempenham, inclusive a igreja por quinze dias. As colaboradoras foram dispensadas por quinze
dias, exceto duas que residiram no convento e trabalharam integralmente e
mais uma que diariamente vinha de uber
e os freis a levava para sua casa no final
do dia. Os próprios freis assumiram fazer as refeições. Fechamos também para
os hóspedes. Procurou-se observar todas as orientações sanitárias e obedecer aos mais diversos decretos.
Foi um momento muito difícil para
todos os freis experimentarem uma nova
realidade tão bruscamente. Depois, na
medida em que os decretos da Prefeitura
foram concedendo fazer alguns atendimentos à população, alguns freis começaram a exercer algumas atividades.
Porém, os freis decidiram que os freis

acima de 60 anos não fariam atendimentos de bênçãos de pessoas, veículos e
animais na portaria, nem bênçãos externas no comércio e residências e nem fariam celebrações exequiais. Assim, os
freis através dos mais novos, estão realizando as atividades normais da portaria e atendendo o máximo de pedidos
para outras atividades, porém, com limites humanos.
Até o presente momento, apenas o
pároco contraiu a Covi 19 e graças a Deus
apresentou apenas sintomas leves da
doença. Mas, cumpriu a quarentena necessária e já voltou às atividades normais. Quanto às colaboradoras todas
estão bem até o presente momento. Somente um colaborador (fisioterapeuta)
contraiu a Covid 19 com sintomas leves
e também cumpriu a quarentena. Os freis
estão cientes do risco cotidiano em contrair a doença, porém, todos estão tomando as devidas precauções. Mas, ninguém está isento da possibilidade de
contrair a Covid 19. Por isso, todos devem manter-se vigilantes...

Enfim, a pandemia está nos proporcionando aprendizagem, pois estando
mais tempo juntos nos obriga a viver mais
intensamente nossas relações fraternas
e nelas descobrir o tesouro da vida em
fraternidade. As diferenças são mais ressaltadas e tornam mais visíveis as diversidades existentes entre nós. Pedimos
a proteção diária da Santíssima Virgem
Maria, de São Francisco e de Santa Clara
de Assis.

Frei Rivaldo Vieira OFMCap
Guardião do Convento e Vigário
Provincial

Bênção de pessoas e veículos
Os freis capuchinhos do Convento e Paróquia
Nossa Senhora das Mercês são conhecidos como os
freis das bênçãos, os freis confessores, os freis que
celebram exéquias. Este conhecimento popular se
dá justamente porque os freis procuram atender a
todos aqueles e aquelas que se dirigem aos nossos
Conventos ou Paróquias onde atuamos.
A bênção é um ato de louvor que o homem presta a Deus. É também o reconhecimento e aceitação
do bem que vem de Deus. A bênção é uma dádiva
de Deus ao homem.
A bênção é uma expressão de gratidão do homem a Deus. Devemos reconhecer que tudo que
somos e temos pertencem ao Senhor. A bênção está
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muito presente nas páginas das Sagradas Escrituras
(Cf. Gn 1,28; 12,2; 22,17; Êx 20,24; Nm 6,24-26; Dt 1,11;
2Sm 6,11; Sl 63,4; 103,1,2; Lc 11,24; 22,19; 24,30; Ef 1,3;
Tg 3,10; 2Cor 9,5; 2Cor 13,13; etc).
A bênção de pessoas e veículos na primeira sexta-feira do ano em Curitiba faz parte de uma longa
tradição dos freis capuchinhos das Mercês. O povo
consolidou esta iniciativa dos freis e a cada ano são
cerca de quatorze mil veículos aproximadamente,
que recebem a bênção. Porém, os freis oferecem
bênção para pessoas e veículos durante o ano todo,
o dia inteiro, de segunda a sábado na entrada do
Convento Nossa Senhora das Mercês, na Av. Manoel
Ribas.
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Arte e Resistência em Tempos de Pandemia

O ano de 2020 nos pegou de
surpresa, tirou nossos planos e
projetos e deixou a todos em uma
situação de alerta.As pessoas começaram a ver, por seu rapto brutal, a importância do convívio em
suas vidas. .A pandemia revelou o
poder do convívio em nossas vidas
e causou uma reavaliação consequente. Descobrimos que
a tecnologia pode nos oferece
muitas experiências bonitas, mas
não pode substituir as experiências que o convívio nos oferece.
Cantar em coro é uma arte que

apresentou algumas barreiras nos
ensaios virtuais. Os ensaios não
permitem que duas pessoas se
manifestem simultaneamente
“portanto não podemos cantar ao
mesmo tempo, timbrar, equalizar,
mudar a performance através da
regência etc” – e todos criam uma
defasagem (delay) entre as vozes,
por causa das necessidades da
tecnologia wireless, impedindo
respostas rítmicas simultâneas.
Fizemos ensaios com poucas
pessoas presenciais para tentar
suprir essas lacunas. O envolvi-
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mento dos coralistas trouxe muito
entusiasmo. Os coralistas não querem parar de cantar, querem
aprender novas músicas querem
voltar a fazer arte, querem estar
presentes na comunidade religiosa. E o que é cantar durante a pandemia? “Mesmo diante de tantas
tragédias que já atingiram a humanidade, ouvir um grupo cantar sempre trouxe conforto, e as pessoas
superam as maiores dificuldades
para continuar cantando.
O ambiente coral não voltará
igual para o pós-pandemia: “A es-

cuta vocal de cada cantor, cada
compositor e cada regente, a relação com o público, a mistura de
tecnologia com todo o sentimento
que cada um pode trazer ao cantar terá um resultado que levaremos para dias pós pandêmicos.
Foi com grande alegria que o
Coral Nossa Senhora das Mercês
e convidados festejaram o nascimento de Jesus no dia 05 de dezembro com a linda Cantata de
Natal.
Renata Ribeiro Bueno
Cantora Lírica e Maestrina
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Solenidade de São Francisco de Assis
Santa Missa celebrada no dia 04 de outubro às 08h

Bênção dos Animais das 10h às 17h em comemoração ao Dia de São Francisco de Assis

20

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Abril a Dezembro.2020

