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>> Igreja Matriz

>> Demonstrativo Financeiro

Nossa Senhora das Mercês

>> Dezembro.2019

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

Dízimo Paroquial ................................................. R$
Ofertas ................................................................. R$
Capelinhas .......................................................... R$
Espórtulas Batizados/ Casamentos .................... R$
Campanha da Evangelização .............................. R$
TOTAL .............................................................. R$
Dizimistas Cadastrados
Dizimistas que Contribuíram
Novos Dizimistas

EXPEDIENTE DA
SECRETARIA PAROQUIAL:
De segunda a sexta
Sábado

8h às 12h e
13h às 17h45
9h às 12h

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

ENTREAJUDA
Quinta-feira

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

15h e 20h

NOVENA PERPÉTUA DE N. SRA. DAS MERCÊS
Sexta-feira
8h30 e 19h

>> Janeiro.2020

RECEITAS

RECEITAS
91.532,00
27.022,00
1.010,25
1.115,00
2.975,00
123.654,25
1014
762
5

Salários/ Férias/1º parcela 13º Salário ................. R$ 16.968,57
PIS /FGTS/ INSS/IMPOSTOS ..................................... R$ 9.931,60
Moveis, Utensilios e Manutenção - Investimentos R$ 8.977,21
Côngruas ................................................................. R$ 3.196,00
Bens Sacros / Liturgicos - Catequese ...................... R$ 1.571,71
Desp. Cultos / Ornamentação/ Homenagens ......... R$ 1.194,60
Luz / Água / Gás ....................................................... R$ 3.494,82
Despesas com Correios (Dízimo) ............................ R$
302,70
Despesas gráficas ................................................... R$ 5.391,00
Serviço de Contabilidade ........................................ R$
130,00
Serviços de Alarme/ Segurança/Seguro de Bens .... R$
239,53
Manut. de Veículos/ Combustíveis/ Seguros/ Multas .... R$
648,12
Material de Limpeza ................................................ R$ 2.425,00
Revistas/ Internet/ WebTv/ Telefone ....................... R$ 1.755,53
Plano de Saúde de Func. / Farmácia ....................... R$ 2.653,29
Vale Alimentação ..................................................... R$ 3.036,80
Vale Transporte ........................................................ R$
667,48
Casa Paroquial/ Auxilio Alimentação - IPAS .......... R$ 5.988,00
Jornal O Capuchinho ............................................... R$ 3.020,00
Material de Expediente ........................................... R$
796,31
Café do Dízimo ......................................................... R$ 1.436,91
TOTAL .................................................................. R$ 73.825,18

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$
Material de Expediente ......................................... R$

10.856,12
5.081,87
2.306,85
3.334,00
361,83
998,09
3.562,58
258,93
3.135,00
130,00
239,53
1.743,01
123,02
1.721,17
2.653,29
2.453,64
341,54
6.234,00
250,91

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

45.785,38

DIMENSÃO MISSIONÁRIA

Taxa para Arquidiocese ........................................ R$
Taxa para a Província Freis Capuchinhos ............ R$
Mat. Pastoral /Catequético /Cursos / Seminário . R$

15.588,51
12.556,98
2.400,00

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

30.545,49

Taxa para Arquidiocese .......................................... R$ 9.513,30
Taxa para a Província Freis Capuchinhos .............. R$ 15.347,34
Mat. Pastoral /Catequético /Cursos / Seminário ... R$ 2.400,00

BÊNÇÃOS
De segunda a sexta-feira:
das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Sábado:
das 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h
Telefone para agendar
bênçãos: 41 3335.1606

TOTAL .................................................................. R$ 27.260,64

Nossa Paróquia felicita os aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro
e março 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.

DIMENSÃO MISSIONÁRIA

DIMENSÃO SOCIAL

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

5.172,33
3.100,00
8.272,33

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

1.401,18
3.100,00
4.501,18

TOTAL GERAL ........................................................ R$ 109.358,15

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

80.832,05

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

>> 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
Tiragem: 3.000 exemplares
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63.416,00
27.887,00
690,00
859,20
35.815,02
128.667,22
1019
582
5

DESPESAS
DIMENSÃO RELIGIOSA

DESPESAS
DIMENSÃO RELIGIOSA

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Sexta-feira
das 9h às 19h
Bênção com o Santíssimo às 18h30

ANIVERSARIANTES

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

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Graças à generosidade dos paroquianos, dizimistas e benfeitores, arrecadamos
e distribuímos no meses de DEZEMBRO/2019 e JANEIRO/2020, os donativos abaixo discriminados:
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES: DEZEMBRO.2019
Destinatário

Peças de
Roupas

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

1294
2550
1000
-/4844

Destinatário

Pares de
Calçados
30
200
30
-/260

Diversos
85
750
30
1051
1916

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES: JANEIRO.2020
Peças de
Pares de
Diversos
Roupas
Calçados

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

500
3000
1500
40
5040

-/30
30
06
66

80
340
30
1131
1581

Alimentos
Kg
1300 kg
1005 kg
65 kg
103 kg
2473 kg

Alimentos
Kg
-/200 kg
100 kg
60 kg
360 kg

Agradecemos a você, pela sua generosa doação. Frei João José dos Santos - Pároco
Janeiro - Fevereiro - Março.2020

Cestas
-/-/-/39 cestas
39 cestas

Cestas
10 cestas
-/-/23 cestas
33 cestas

>> Mensagem do Pároco

A Igreja em transformação

A Igreja é a continuadora da missão de Jesus Cristo ao longo da história, como aquela
que deve proclamar e realizar o projeto de
Deus para a sociedade humana. À medida em
que a Igreja anuncia o Reino de Deus, e se depara com a pessoa de Jesus Cristo, se vê questionada em suas próprias realidades e forçada a transformações movidas pela ação do Espírito Santo, sempre presente e atuante. O
Papa Francisco nos provoca constantemente
a perceber a necessidade de se adaptar ao
novo contexto em que a Igreja se encontra.
Tendo um olhar positivo sobre a realidade,
apesar dos desafios próprios da Evangelização.
Quando se fala de evangelização não se
pode ficar indiferente às transformações culturais e sociais que a sociedade experimenta
ao longo da história e especialmente nesses
últimos anos. A Igreja precisa se adaptar a uma
nova linguagem e estrutura para que possa
ser entendida e significativa para toda uma
geração. O Concílio Vaticano II foi uma resposta ousada e consolidada, no entanto as
mudanças continuaram a modificar a vida
social e cultural, introduzindo-nos num período caracterizado como pós-moderno, pois
o pluralismo e o relativismo reinam em nossos dias. Os referenciais sólidos do passado
perdem força e credibilidade e os do presente são frágeis e líquidos. O respeito à diversidade se impõe como condição necessária para
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a vida social. A tolerância se torna fundamental para uma convivência saudável (cf. Mario
de França Miranda, A Igreja em transformação, 17ss).
O que é muito perceptível é a hegemonia
do fator econômico. E neste contexto o ser
humano, não mais constitui o valor supremo
da sociedade, não é mais a meta de toda organização social, mas simples meio para o lucro acumulativo. O valor econômico reduz os
demais âmbitos da vida social a mercadorias.
A produtividade se coloca como valor acima
do ser humano. Como consequência, nos deparamos com esgotamento dos recursos naturais, crescentes desigualdades sociais, acumulação do capital e do poder em mãos de
alguns poucos, explosão contínua de violências, radicalização das posições políticas, fuga
para o consumismo, para as drogas, para os
cultos religiosos com forte carga emotiva.
Com certeza o quadro não é só negativo se
considerarmos os progressos da ciência, da
medicina, da difusão da cultura pela mídia, aumento da consciência social em favor dos mais
pobres e tantos outros.
É para esta realidade que a Igreja deve falar. Para uma sociedade dinâmica que a cada
dia apresenta uma novidade. E o critério que
a Igreja dispõe para tal tarefa não pode ser
outro senão a pessoa de Jesus Cristo, suas palavras e suas ações. Transformações que surgem do confronto com a pessoa de Jesus Cris-

to são necessárias, justificadas e realmente
cristãs, porque provém da ação do Espírito
Santo. O agir de Cristo e toda sua existência
foi levar vida para os seus contemporâneos,
diminuindo os sofrimentos, sanando as divisões e promovendo o amor fraterno acima de
classes sociais, de grupos religiosos ou de nacionalidades, propondo assim as bases indispensáveis para uma autêntica e realista convivência humana.
O grande desafio da Igreja é descobrir os
meios para que o Evangelho seja anunciado e
possa fazer a diferença na vida das pessoas.
Oxalá, tivéssemos todos, a mesma convicção
de São Paulo quando diz: "Ai de mim se não
anuncio o Evangelho". Esse desejo também
deve perpassar toda nossa vida, num esforço
contínuo de dar testemunho de Cristo no
mundo, especialmente em nossa casa, no trabalho e nos ambientes que frequentamos.
Paz e Bem!

Frei João José dos Santos, OFMCap

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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"Terço dos Homens: Fonte de bênçãos"
Seguindo o Lema deste ano,
"CONFIANTES COMO MARIA", a Paróquia Nossa Senhora das Mercês,
em conjunto com a Paróquia do Santíssimo Sacramento, esteve participando da XII Romaria Terço dos Homens em Aparecida/SP na data de
14, 15 e 16 de fevereiro, na casa da
Mãe Rainha.
Tivemos a grande satisfação de
contar com a presença de nossos
Freis David Naime Fioravante e Marco Aurélio de Lara. Nosso grupo teve
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três dias de programação no Santuário Nacional. A temática teve por
objetivo enaltecer o papel de Maria
como intercessora junto ao seu Filho Jesus.
A cada ano nossos Homens do
Terço da Paróquia Nossa Senhora
das Mercês tem estado em maior
número na romaria e neste ano contou com a presença significativa de
mulheres.
Foram três dias de muita emoção,
oração e devoção. Foi um momento

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

de agradecer todas as bênçãos recebidas durante o ano através da
oração do Santo Terço.
Já estamos nos programando
para a XIII Romaria que acontecerá
em FEV/2021.
A missão do Terço dos Homens é
resgatar para o seio da Igreja de
Cristo homens de todas as idades,
pois a presença masculina na Igreja é imprescindível para a formação
da Família Cristã.
O Terço dos Homens é um exem-

plo de fé e devoção. A oração do
Terço, além de nos conduzir para a
oração, leva-nos a meditar sobre os
principais mistérios da redenção
que Cristo nos oferece.
O Terço dos Homens da Paróquia
Nossa Senhora das Mercês acontece todos os sábados, às 16h, contamos com a sua presença.
Homens em oração, família em
restauração. Salve Maria!
Clair Batisti
Coordenação do Terço dos Homens
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Solenidade da Anunciação
"Quis o Pai das Misericordias que a encarnação fosse precedida pela aceitação
daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher
contribuiu para a morte, uma mulher também contribuisse para a vida." (lg 56).
No relato da Anunciação (Lc
1,26-38), o evangelista Lucas apresenta Maria como uma jovem de
Nazaré da Galileia, virgem e prometida em casamento a José da família de Davi. "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus" (Lc 1,30), assegura o
Anjo à jovem, que certamente, diante de tão inesperada visita mostra-se temerosa, assustada e ao
mesmo tempo surpresa.
Ao dar seu consentimento para
que a vontade de Deus se realizasse nela, pela resposta afirmativa ao
convite do Mensageiro, Maria torna-se causa de salvação para toda
a humanidade, como diz Santo Irineu de Lyon: "Obedecendo, se fez
causa de salvação para si e para
todo o gênero humano."
O evento da Anunciação não é
um simples fato acontecido com
Maria, e que ela generosamente
responde com um "faça-se em mim
a tua vontade."(Lc 1,38). Com a
Anunciação se inaugura o "tempo
previsto", o cumprimento da promessa, "quando se cumpriu o tempo previsto, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sujei-

tos à lei e recebêssemos a condição de filhos." (Gl 4,4).
Para realizar a salvação da humanidade, Deus escolhe o insignificante, o pequeno, o desprezado
pelos homens. Escolhe o caminho do
esvaziamento, da pequenez, da humildade. Como diz o Profeta Isaias,
"os caminhos de Deus não são os
nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos (Is 55,8). Nosso olhar, nossa
compreensão da Anunciação, não
deve se fixar somente em Maria,
mas se voltar a cada pessoa em particular e a humanidade inteira.

A salvação querida por Deus é
para todos, mas encarna-se na história em um tempo e em um espaço
determinado, e encontra em Maria,
"a cheia de graça" (Lc 1,28) a resposta para seu plano de amor. "Ave
cheia de graça, o Senhor é contigo"
(Lc 1, 28), anunciou o Anjo Gabriel.
Esta realidade torna-se o centro da
história, o ponto de partida pelo qual
o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, assume a condição humana.
O papel de Maria é tão fundamental e significativo, que seu próprio nome é substituído no momen-

to da Anunciação, ou seja, a Virgem
de Nazaré é chamada pelo modo
como é conhecida por Deus, "a cheia
de graça". (Lc 1,28).
Padre Adroaldo Palaoro, SJ, diz
que: "O mistério da Anunciação é
como o nosso espelho, nele todos
nos vemos, ou melhor, a Anunciação acontece com todos nós, a todo
momento e em todos os lugares e
etapas da vida. A Anunciação a
Maria é uma experiência universal."
O SIM generoso e corajoso de
Maria é exemplo e fonte de inspiração a todos os que como Ela, colocam-se a escuta e com uma sensibilidade de coração, própria dos que
voltam seu olhar para o alto e em
Deus encontram sentido para suas
vidas, colocam-se a serviço do Reino.

Ir. Neriuza Franco
Filha da Caridade

São José, o Pai amoroso de Jesus
São José escolheu a maior de
todas as missões: a de acolher a
Virgem Maria se casando com ela
aos 30 anos de idade, além de criar Jesus, mesmo sendo um homem humilde e de poucas posses,
sempre se apoiou em seu trabalho de carpinteiro.
O que afirma o fato de São José
não ter possuído riquezas em vida
foi quando levou Jesus ao templo
para ser circuncidado e Maria para
ser purificada, ofereceu o sacrifício de um par de rolas ou dois
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pombinhos, permitido apenas
àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro.
São José era carpinteiro na Galiléia e marido da Virgem Maria,
protetor da Sagrada Família, foi
escolhido por Deus para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo.
Esteve ao lado de Maria em todos os momentos, principalmente na hora do parto, que aconteceu em um estábulo, em Belém.
Educou e protegeu o menino
Jesus, com o amor de Deus-Pai.

São José foi um homem justo, trabalhador e exemplo de pai. A simplicidade e a fidelidade fizeram de
São José o protetor escolhido para
Maria e para o próprio Jesus, bem
como para todos nós.
"O Anjo do Senhor manifestou-lhe, em sonho, dizendo:
José, filho de Davi, não temas
receber Maria como tua Mulher, pois o que Nela foi gerado
vem do Espírito Santo."
(Mt 1,20)

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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>> ORDEM FRANCISCANA SECULAR - OFS

A contribuição franciscana
para a humanização da economia
Segundo Frei Martin Carbajo
Núñez - OFM, destacado conhecedor da vida franciscana e autor do
livro: "Crise Econômica - uma proposta franciscana", os franciscanos
contribuíram significativamente
para a compreensão e a política econômica entre os séculos XIII e XV.
Alguns autores chegam a afirmar
que essa contribuição foi decisiva
no desenvolver da moderna economia de mercado. É inspirado num
bem fundamentado livro que escrevo o presente artigo.
A contribuição financeira à economia, pressupõe, para os franciscanos, inspirados em São Francisco
de Assis, o profeta da justiça, da paz
e da reconciliação, que os bens econômicos estão subordinados aos
bens relacionais. A relação fraterna
entre as pessoas é essencial, é imprescindível para que o homem possa realizar-se como pessoa e possa
seguir a Cristo, o Irmão mais velho.
Todos os homens têm igual dignidade, pois "Deus a todos criou à
sua imagem e semelhança", isto é,
todos são imagens do amor dialogante, que é a "Trindade Divina".
Durante os séculos XIII a XV ocorreram mudanças profundas como

preâmbulo do sistema econômico
moderno. As possibilidades de comunicação cresceram, mas infelizmente a desconfiança mútua aumentou.
As pessoas passaram a ser valorizadas não pelo que são, por sua
intrínseca dignidade e sim pelo que
produzem. Essa realidade que vem
se acentuando, lesa os bens relacionais.
No século XIV, com o declínio dos
laços comunitários e do forte conceito de estratificação social, as
pessoas condenadas à pobreza, passaram a ser consideradas marginais
e com freqüência eram associadas
à revolta e à criminalidade. No século XVI, o descrédito dos pobres
aumentou e passaram a ser considerados parasitas sociais, mereciam mais desprezo do que compaixão.
Na época de São Francisco e décadas depois, devido a uma interpretação errônea de textos bíblicos,
os juros e os lucros eram considerados desonestos. Os franciscanos
defenderam inicialmente juros de
10% ao ano, em contraposição aos
20% ou 30% e depois 6% ao ano.
Os valores das mercadorias co-

mercializadas deveriam ser estabelecidos através de um diálogo com
a sociedade. Os produtores e os
comerciantes deviam obter um lucro discreto, módico. Ante o contexto
de crise e desconfiança generalizado, os franciscanos que gozavam de
profundo respeito por causa de sua
pobreza voluntária, passavam a atuar com reflexões e propostas de correções, de mudanças que se faziam
necessárias. Envolveram-se também com iniciativas concretas, criando numerosos montepios para
pequenos empréstimos a 6% ao ano,
ou em alguns casos, a fundo perdido. As pessoas em extrema pobreza eram caritativamente socorridas,
mas o espírito do projeto social era
de animar, encorajar as pessoas,
com os pequenos empréstimos, a
serem autônomas, auto suficientes
e empreendedoras. Organizaram
também os "montes frumentários"
que doavam sementes de trigo aos
camponeses mais pobres.
Os numerosos membros da Família Franciscana, estão diante de
um mundo que rompe, quebra a justiça, a paz e a ecologia. Um mundo
que concentra de forma assustadora a renda, a posse dos bens econô-

micos nas mãos de alguns milhares
de bilionários, e aliás, aqui no Brasil, apesar da forte crise, o seu número teve um substancioso aumento. Um mundo que até gera algumas
empresas trilionárias e em conseqüência, joga bilhões de pessoas
para uma vida difícil, de quase penúria ou de total penúria.
Se outrora os herdeiros de São
Francisco, os frades, que abraçaram
a pobreza radical, deram uma contribuição fundamental para a humanização da economia, porque, hoje,
não poderiam dar também uma boa
e salutar contribuição para que se
mude esse modelo econômico, positivo em um primeiro momento
e tão deplorável, espoliativo e empobrecedor depois?

Frei José Maria da Silva OFMCap
Vigário Paroquial

Alguns Princípios do Papa Francisco
Em recente conferência na PUCPR
(13-09-2019), o teólogo e cientista da
religião João Décio Passos expos uma
análise de conjuntura. Essa análise nos
leva a ver o que acontece na Igreja e
porque acontece. Para essa compreensão sugere-se a leitura do livro,
Francisco: renasce a esperança, Paulinas 2018. Vivemos uma realidade de
polarização: esquerda-direita, conservador-progressista, crises políticas
no contexto latino americano, e clara
tendência a um conservadorismo e
volta ao passado. Há um evidente conflito entre reforma e conservação da
tradição, entre carisma e instituição,
conflito entre classes sociais.
Diante disso o projeto do Papa
Francisco é concluir a reforma do Vaticano II retomando o método fundamental do Concílio: Eis alguns princí-
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pios desse método que orienta o pontificado do Papa Francisco:
1) Volta as fontes do cristianismo, isto
é a Escritura e a doutrina dos primeiros padres da Igreja;
2) Diálogo com realidade presentes
e desafios atuais, por exemplo o
Sínodo da Amazônia revela a preocupação da Igreja com a vida global do ser humano e a ecologia;
3) É preciso voltar a fonte genuína do
carisma. E a fonte é o verbo encarnado a serviço da vida;
4) Francisco propõe também uma visão
de norma adequada ao carisma;
5) Abertura à realidade e portanto a
missão: A Igreja deve estar sempre em saída, Igreja sempre
atenta aos desafios. Por estes
princípios a Igreja se torna mais
humana.

Boletim Informativo da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Elencamos outros três princípios
do Papa Francisco no Pontificado:
a) A unidade é superior ao conflito, logo os conflitos fazem parte de um processo de crescimento em vista da unidade da
Igreja. Conflitos devem ser enfrentados com escuta discernimento e diálogo.
b) O real é mais importante que a
idéia. Não se pode valorizar mais
as doutrinas e esquecer o ser humano na sua realidade histórica.
c) O todo é superior as partes: A Igreja Universal (toda Igreja) está presente nas Igrejas particulares (dioceses) Não há ruptura entre a Igreja Universal e as Igrejas particulares, ou também entre a Igreja Universal e as conferências episcopais.
Em cada época a Igreja, como mãe

e mestra, se põe à escuta dos sinais
dos tempos que são desafios para uma
conversão pastoral. As alegrias e esperanças, as tristezas e angústias da
humanidade de hoje, são alegrias e
esperanças, tristezas e angústias dos
discípulos de Cristo.

Frei Vicente Artuso
Professor PUCPR no mestrado
e doutorado em Teologia
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>> SAV- SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Por uma Cultura Vocacional
Querido irmão e irmã em Cristo,
leitores do jornal O Capuchinho, Paz
e Bem.
Para aqueles que ainda não me
conhecem, sou o Frei David Naime Fioravante, Frei Capuchinho, estudante do primeiro ano de Teologia. Eu e o
Frei Marco Aurélio somos os mais novos moradores do Convento Nossa
Senhora das Mercês, iniciando nossa
caminhada nesta Paróquia e também
queremos nos doar e contribuir para
a edificação do Reino de Deus. A mim,
coube por designação Provincial o cuidado para com o Serviço de Animação
Vocacional (SAV) e o acompanhamento de jovens vocacionados desta Paróquia.
Iniciando os trabalhos é preciso
dizer que esta pastoral é mais do que
um movimento e do que um grupo, o
SAV é a expressão viva da Igreja no
cunho vocacional. Entretanto, não podemos encerrar tal nomenclatura num
contexto de padres, religiosos, religiosas, senão, que o SAV deve permear
todas as pastorais, todos os movimentos, toda a vida da Igreja.
Quando os membros deste serviço de animação vocacional se encon-

tram realizados com o chamado que
Deus faz a cada um, os mesmos podem auxiliar os demais irmãos no encontro e no cultivo de sua vocação, de
seu chamado.
Todos nós, primeiramente somos
chamados à vida, depois nos tornamos cristãos por termos sido convidados a seguir e imitar Jesus Cristo. A
este convite respondemos o nosso sim
com plena liberdade no dia de nossa
Crisma. Todavia, o Senhor pede algo
de nós. Seja no matrimônio, na vida
religiosa, no sacerdócio, na vida leiga, na vida missionária, o pedido é o
mesmo: para sermos realizados e santos como Ele. Se não estamos felizes,
se não nos encontramos realizados
com nossas escolhas, talvez seja porque ainda não nos encontramos de
verdade.
O SAV é esta célula da Igreja que
primeiro vivencia a sua vocação de
pastoral, depois se coloca a serviço de
todas as demais pastorais, na sequência se dispõe a ouvir tantos jovens que
estão inquietos na sua busca vocacional, e por fim o SAV tem a responsabilidade de incutir numa paróquia,
numa comunidade, onde quer que es-

teja, o que chamamos por CULTURA
VOCACIONAL.
Como bem sabemos: uma só andorinha não faz verão! Não podemos
contar somente com nossas forças de
equipe SAV, precisamos da graça e
precisamos estar juntos como comunidade para respondermos aos planos
de Deus. Como iniciativas deste ano,
informamos que em todas as missas
do SAV que acontece todo terceiro e
quinto domingo às 10h da manhã, rezaremos o terço vocacional com meia
hora de antecedência.
Também nesta missa começaremos a circular uma capelinha vocacional entre aqueles que desejarem e se
inscreverem. Mas durante o ano desenvolveremos outras atividades e
contamos com sua presença e de sua
família.
No entanto, se você se sente chamado a participar de alguma pastoral,
não tenhas medo, estamos prontos
para te acolher e juntos trabalharmos
seja pelo SAV ou outra pastoral. Quando juntos nos empenharmos na causa
vocacional, o Senhor não nos deixará
faltar trabalhadores em sua vinha.
Meu irmão e minha irmã fico mui-

to grato em saber que você também
está conosco rezando e ajudando as
vocações.Que Deus nos abençoe e nos
fortaleça hoje e sempre. Amém.
Em Francisco e Clara de Assis, Paz
e Bem!
RECADINHOS:
Reuniões do SAV: Toda 2° Terça Feira do Mês às 19h30. A distribuição
do Pão de Santo Antônio será nos
dias 13 e 14 de Junho. A Semana de
Oração pelas Vocações Capuchinhas
acontecerá de 23 a 30 de Agosto.
Contatos:
Camila (41) 91599004
Frei David (42) 998087631
Irmã Neriuza: (41) 88824199

Frei David Naime Fioravante
OFMCap

CF 2020 - Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso
Iniciamos hoje, quarta-feira de cinzas nossa vivência quaresmal, auxiliados pela Campanha da Fraternidade
a vivenciar esse período de conversão
refletindo sobre nosso papel, como
cristãos católicos, no mundo atual.
"Neste ano, somos convidados a olhar,
de modo mais atento e detalhado,
para a vida.
Longe de ser uma mera repetição
de assunto exaustivamente abordado,
o tema vida emerge em nossos dias
como um clamor que brota de tantos
corações que sofrem de inúmeras formas e da criação que se vê espoliada
(Laudato Si´, n. 53)."(Texto base da
Campanha da Fraternidade: Dom e
Compromisso, Apresentação, parágrado 2)
Como início de nossas reflexões,
propomos dois pontos retirados do
texto base da Campanha da Fraternidade: Dom e Compromisso:
O primeiro, no Capítulo 3, sugestão de iniciativas: página 90, número
216. B.
"Redescobrir a importância da liturgia como momento forte em que
se experimenta o cuidado de Deus por
nós."
Temos na comunidade das Mercês,

a qual participamos, um terno cuidado com a liturgia, Durante muitos meses temos trabalhado para fazer com
que todos se sintam parte mística do
corpo de Cristo. Nosso comprometimento e acolhimento das alterações
das Instruções Gerais do Missal Romano foram benditas, bem recebidas e
propiciaram uma aproximação profunda com os mistérios sagrados.
Nossa participação às segundasfeiras, nos cursos de formação também nos auxiliaram no conhecimento aprofundado e na nossa evolução:
Cristologia, Eclesiologia, Ano do Laicato, Sagrada Escritura, Missiologia e
Liturgia, tanto na parte história, quanto na prática, quanto na Espiritualidade, Mistagogia e Mística, no conhecimento da Leitura Orante - Lectio Divina e na Liturgia das Horas. Conhecimento e oração nos levam a amar mais
profundamente, nos dá a alegria de
ser cristãos, nos sustenta na caminhada.
Que nosso coração clame por esse
conhecimento, pela participação mais
empenhada, pela vontade de saber
cada vez mais, de buscar cada vez mais
a oração, o comprometimento, o entendimento, o se fazer um com todos
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em Jesus Cristo. E o segundo, na conclusão, página 95, há a transcrição de
trechos da catequese do Papa Francisco "Educar para a Esperança", que
além de belíssimo, vem ao encontro
do que foi trabalhado no sábado dia
15 de fevereiro, onde nos reunimos
como comunidade para a Apresentação do Plano Pastoral e para o início
dos trabalhos de 2020. Foi uma formação abençoada que nos levou a olhar
com amor e compaixão ao nosso serviço e aos nossos irmãos de vivência
cristã.
Segue abaixo, trechos da "Educar
para a Esperança":
"Ame as pessoas. Ame-as uma por
uma. Respeite o caminho de todos,
seja linear ou difícil, porque cada um
tem uma história para contar. Também cada um de nós tem a própria história a contar. Cada criança que nasce é a promessa de uma vida que ainda uma vez se demonstra mais forte
do que a morte. Todo amor que surge
é um poder de transformação que deseja a felicidade."
"Jesus entregou-nos uma luz que
brilha nas trevas: defende-a, protejaa. Aquela única luz é a maior riqueza
confiada à tua vida. E sobretudo, so-

nhe! Não tenhas medo de sonhar. Sonhe! Sonhe um mundo que ainda não
se vê, mas que por certo chegará. A
esperança nos leva a acreditar na existência de uma criação que se estende
até o fim, até o seu cumprimento definitivo, quando Deus será tudo em
todos. Os homens capazes de imaginação ofereceram ao homem descobertas científicas e tecnológicas. Atravessaram os oceanos, pisaram terras
que ninguém antes tinha pisado. Os
homens que cultivaram esperanças
são também aqueles que venceram a
escravidão, e levaram melhores condições de vida sobre esta terra. Pensem nesses homens."

Fabiane de Campos
Pelliciari de Lima
Comissão da Liturgia
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Centenário da Missão: Curitiba
Celebrar o centenário aqui em Curitiba tem um significado: aqui os primeiros
missionários capuchinhos italianos chegaram em janeiro de 1920. Depois vieram
outros. Além dos freis de Veneza, tivemos
também um frei da Suíça e alguns que vieram de províncias capuchinhas do Brasil.
Os primeiros missionários que aqui
chegaram, logo partiram em missão. Primeiramente para as paróquias de Cerro
Azul, Jaguariaíva, Tomazina e Siqueira
Campos. A partir desses lugares, atenderam toda região do Norte Pioneiro do Paraná, num tempo de muita precariedade.
A História do Paraná e Santa Catarina
está ligada aos freis Capuchinhos. Eles
sempre estiveram a serviço da população.
Influenciaram o surgimento de vários municípios destes dois Estados. Foram os precursores das bênçãos ao povo e aos motoristas; pioneiros do primeiro filme de longa metragem colorido no Paraná (o filme
"Senhor Bom Jesus da Cana Verde", obra
de frei Gabrielângelo Caramore); foram
pioneiros também da "Missa na TV" e da
Evangelização pelas rádios.
Fizeram trabalhos na área da música,
da pintura, da escultura, da medicina po-
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pular, das missões populares. Ajudaram a
construir escolas, hospitais e estradas.
Construíram Igrejas, Seminários e Conventos. Sempre deram atendimento especial
aos doentes e aos mais necessitados. Alguns freis foram esmoleiros, porteiros, enfermeiros e cozinheiros.
Celebrar o Centenário é, primeiramente, agradecer a Deus pelas maravilhas que
Ele realizou ao longo desta nossa história. Agradecemos o trabalho de tantos religiosos e religiosas, cristãos leigos/leigas e benfeitores que deram o melhor de
suas vidas para a edificação do Reino de
Deus nestas terras onde fomos enviados
em missão. Portanto, o centenário não é
somente dos freis, mas de todo o povo que
esteve e está conosco em missão. Não podemos deixar de agradecer nossa Província-mãe de Veneza, Itália, que enviou destemidos missionários, que deram início à
nossa Província. Queremos prestar homenagem aos freis que já partiram para a
Casa do Pai. A maioria está sepultada em
nosso cemitério de Butiatuba, outros na
Itália, um no Paraguai e alguns em outros
lugares. Que eles olhem por nós! Muitos
freis deixaram marcas de santidade entre
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nós. Vamos citar apenas alguns deles: Dom
Frei Inácio Dal Monte, Frei Crispim de Vigorovea, Frei Eurico de Mello,Frei Miguel
Botaccin, Frei Constantino Gozo,Frei Bonifácio Piovesan, entre outros: que eles intercedam a Deus por nós!
Precisamos reconhecer as várias formas de apostolado que temos atualmente:
19 paróquias e dois santuários. Capelanias hospitalares, universitária e carcerária. Trabalhos em tribunal eclesiástico e
atendimento espiritual às Congregações
Religiosas. Assistência espiritual à Ordem
Franciscana Secular, à Juventude Franciscana e aos Institutos de Vida Consagrada
(Pequena Família e Seara). Retiros espirituais, exéquias, cursos bíblicos. Professores em universidades e também em seminários e institutos. Trabalhos nos meios
de comunicação social. Atendimentos psicológicos, confissões, bênçãos. Atendimentos aos doentes. Trabalhos sociais e
ajudas financeiras a projetos sociais.
Equipe missionária, trabalhos na Formação Inicial e no Serviço de Animação Vocacional e tantos outros apostolados.
Celebrar o Centenário é, também, animar os freis que estão em missão fora da

Província ("ad gentes"): três na Custódia
do Amazonas, três trabalhando na Itália e
dois estudando em Roma. Já tivemos missionários em 3 países da África (Angola,
Benin e Guiné Equatorial). Sentimos alegria e gratidão pelos 33 anos de nossa missão no Paraguai (13 anos de Custódia). A
Custódia é filha de nossa Província e neta
da Província de Veneza!
Agradecemos a Deus pelos cinco bispos que Ele chamou para servir a Igreja: 2
já falecidos e 3 que continuam firmes na
missão.Celebrar o Centenário é, finalmente, pedir perdão a Deus e às pessoas por
aquilo que não foi bom; pelos nossos pecados pessoais e da Província. Peçamos
ao Senhor que continue nos acompanhando e nos animando em nossa vocação e
missão. Que Ele desperte em nosso meio
muitas vocações para a vida capuchinha.
Que estejamos abertos aos sinais dos tempos e às necessidades das pessoas; que
realizemos a "Igreja em saída", e vivamos
sempre em comunhão com a Igreja, como
fez São Francisco de Assis e como fizeram
os missionários que aqui vieram.
Frei Pedro Cesario Palma, OFMCap
Ministro Provincial
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Igreja Nossa Senhora das Mercês, dia 18, sábado: Missa Solene às 19h

A Igreja Mãe da Província estava repleta: dois Bispos, membros da nossa Província, Dom Cláudio Sturm e Dom Mário
Marquez, o Ministro Provincial Frei Pedro
Cesario Palma e seu Conselho: Freis Rivaldo Vieira, Alessandro Mário Farinasso,
João José dos Santos e Carlos Gonzaga Vieira; fr. Cláudio Sérgio de Abreu, ex-provincial, fr. Laércio Francisco Ferreira, custódio do Paraguai, freis de todas as fraternidades da Província, noviços e pós-noviços, postulantes, Alan Victor de Almeida
Marândola (diácono diocesano de Umua-

rama e membro da Paróquia São Francisco de Assis), religiosos e uma multidão de
fieis.
O Coral N. Sra. das Mercês, sob a direção da maestrina Renata Bueno, animou
os cantos, envolvendo a participação da
assembleia.
Frei José Ferreira da Silva, com a ajuda
de Frei Kleber Moresco e de Bruno Pereira,
seminarista da Diocese de Ponta Grossa,
organizaram a solene liturgia. Nosso Ministro Provincial, Frei Pedro, acolheu a
todos os presentes e passou a palavra a

Dom Cláudio, ex-provincial para presidir
a celebração, tendo ao seu lado Dom Mário Marquez.
Após bênção final da missa solene das
19h na Igreja Nossa Senhora das Mercês
houve a cerimônia de lançamento do Selo
Comemorativo ao Centenário da Missão
Capuchinha, realizada no presbitério desta Igreja. Os Correios lançaram o selo (peça
filatélica) com estampa da foto histórica
dos nove primeiros missionários vênetos,
batida em 1920, em Jaguariaíva/PR.
Participaram desta cerimônia os se-

guintes membros dos Correios do Paraná:
José Fernando Szabelski - Gerente de Vendas e Atendimento - Região de Curitiba;
Celso Luiz Guimarães de Oliveira - Chefe
de Seção - Coordenação de Comunicação Mestre de Cerimônia; Luis Carlos Lourenço de Oliveira - Coordenador de Vendas de
Curitiba e Lucirene do Rocio Taborda Ribas - Guichê filatélico - Agência de Correios Marechal Deodoro. A solenidade foi
conduzida por Celso Luiz Guimarães de
Oliveira, Mestre de Cerimônias dos Correios.

Catedral Basílica N. Sra. da Luz, dia 19, Domingo - Missa Solene às 10h

A Catedral Basílica estava repleta: dois
Bispos, Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo Metropolitano de Curitiba e Dom
Cláudio Sturm, ex-provincial, o Ministro
Provincial Frei Pedro Cesario Palma e seu
Conselho.
O povo ficou maravilhado em ver tan-

tos frades vestidos com o hábito capuchinho. Uma das Equipes de Cantos da Catedral animou os cantos apropriados e conhecidos, com vibrante e emocionante
participação da assembleia, acompanhados ao majestoso órgão de tubos por Frei
Juarez De Bona.
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Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo
Metropolitano, foi presenteado com uma
pasta do selo comemorativo. Por sua vez,
Dom José Antônio disse que quem não sabe
ser grato não sabe ser justo. Somos infinitamente gratos a Deus por este Centenário, por todo o bem que os Capuchinhos

fizeram e continuam fazendo na Arquidiocese de Curitiba. Celebrar este Centenário
é sentir a ternura franciscana entre nós.
Lembrou que São Francisco tinha grande
respeito à Palavra de Deus e nela encontrava Luz para sua Missão.
Frei Juarez De Bona - Secretário Provincial
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>> CATEQUESE EM AÇÃO

Cronograma de ATIVIDADES da CATEQUESE Matriz - 2020
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
"Sair e ir ao encontro do outro." (Papa Francisco.)

Como está organizada a CATEQUESE em nossa Paróquia?
Então, partindo desse princípio,
além da catequese familiar que começa desde cedo na própria casa,
por meio de ensinamentos simples
como a oração da Ave-Maria, do Pai
Nosso, Anjo da Guarda entre outros,
os pais e padrinhos da criança têm
a missão de conduzi-la a iniciar os
estudos da catequese da Primeira
Eucaristia e posteriormente a catequese da Crisma, e assim por diante.
DATAS

Transmitir esses valores nos pequenos gestos faz toda a diferença
para uma vida fortalecida em Deus,
para criar a tão necessária confiança n'Ela, para colaborar na construção da formação cristã e principalmente conduzir as crianças e as famílias à salvação e ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Com alegria
desejo a todos os pais, crianças e
especialmente aos CATEQUISTAS.
BOAS VINDAS!
O QUE?

HORÁRIO

SETOR

MÊS DE JANEIRO 2020
12 de Janeiro

MISSA CATEQUESE

10h00min

Catequistas

Após a missa das 10h00min

Catequistas

10h00min

CRISMA

MÊS DE FEVEREIRO 2020
02 de Fevereiro

Café do Dizimo

7,8 e 9 de Fevereiro

CATEQUISTA BRASIL. Aparecida do Norte

09 de Fevereiro

MISSA DA CATEQUESE

11 de Fevereiro

Inicio da catequese.

15 de Fevereiro.

Formação com todas as lideranças

08h30min

A definir.

23 de Fevereiro

Encontro com todas as catequistas

08h30min

Centro pastoral

25 de Fevereiro

CARNAVAL.

Feriado.

26 de Fevereiro.

QUARTA FEIRA DE CINZAS

Feriado

Cada um no seu horário.

MÊS DE MARÇO 2020
01 de Março

Café do Dizimo

Após a missa das 10h00min

1ª ETAPA

08 de Março.

Abertura da catequese. Catequistas

10h00min

Responsável a Coordenação

08 de Março

Entrega da carta das crianças para 1ª Eucaristia.

22 de março

Encontro catequista.

08h30min

Centro Catequético.

25 de Março

Reunião Pais 5ª Etapa. ( Ana Maria.)

19h00min

Centro Catequético

26 de Março

Encontro padrinhos e crismandos Adultos

19h00min

Centro Catequético

27 de Março

Reunião Pais 4ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

31 de março

Reunião Pais 1ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

3ª ETAPA

MÊS DE ABRIL 2020
01 de Abril

Reunião Pais 2ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

02 de Abril

Confissões Crismandos Adultos

19h00min

Centro Catequético

03 de Abril

Reunião Pais 3ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

04 de Abril

Confissões Crianças Primeira Eucaristia

16h00min

Na Igreja

04 de Abril

Renovação das Promessas do Batismo

17h00min

Na Igreja

05 de Abril

Café do Dízimo

Após a missa das 10h00min

2ª ETAPA

09 de Abril

Quinta Feira Santa

20h00min

10 de Abril

Sexta Feira Santa, Adoração ao Santíssimo

Todos. Pais, crianças e catequistas.

Na Igreja

11 de Abril

Crisma dos Adultos na Missa da V igília.

20h00min

Igreja

12 de Abril

Missa Catequese. Entrega da bíblia para a 1ª ETAPA

10h00min

1ª Etapa

19 de Abril

Celebração Solene de 1ª EUCARISTIA

10h00min

3ª ETAPA

26 de Abril

Formação de catequistas

08h30min

Centro Pastoral

26 de Abril

25 anos de Sacerdote, Frei João José

10h00min

Matriz

MÊS DE MAIO 2020
01 de Maio

Dia do trabalhador

03 de Maio

Café do Dizimo

Após a missa das 10h00min

3ª ETAPA

10 de Maio

Celebração e homenagem do dia das Mães.

10h00min

2ª ETAPA

23de Maio

Confissões crisma

16h00min

Igreja

23 de Maio

Renovação Promessas do Compromisso

17h00min

Igreja

24 de Maio

Formação catequista

08h30min

Centro Pastoral

31 de Maio

Celebração Solene da Crisma. PENTECOSTES

10h00min

Matriz
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>> CATEQUESE EM AÇÃO
DATAS

O QUE?

HORÁRIO

SETOR

MÊS DE JUNHO DE 2020
04 a 12 de junho.

Não terá catequese, os pais devem trabalhar em casa um encontro com as crianças.

07 de Junho

Café do Dizimo

11 de Junho

Corpus Cristi

14 de junho
28 de Junho

Após a missa das 10h00min

4ª ETAPA

Missa Catequese

10h00min

3ª ETAPA

Formação catequista.

08h30min

Centro Catequético

MÊS DE JULHO DE 2020
01 a 31 de Julho.

FÉRIAS

12 de Julho

Missa da catequese.

10h00min

5ª ETAPA

26 DE JULHO

Formação catequista

08h00min

Centro Pastoral.

Após a missa das 10h00min

5ª ETAPA

Matriz

CATEQUISTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2020
02 de Agosto.

Café do Dizimo

09 de Agosto

Celebração do dia dos pais

MISSA CATEQUESE

10h00min

10 de Agosto

Abertura da semana da família

11, 12, 13, de agosto

Semana dos Avôs na catequese.

23 de Agosto

Formação catequista.

23 de Agosto

Cada um no seu horário.

Coordenação. Dia do Catequista

08h30min

Centro Pastoral

Concentração dos Catequistas, celebrando o dia dos catequistas.

08h00min às 17h00min

Na Arquidiocese de Curitiba

2ª ETAPA

MÊS DE SETEMBRO DE 2020
06 de Setembro

Café do Dizimo

Após a missa das 10h00min

07 de setembro

Dia da Pátria.

Feriado

13 de Setembro

Missa da catequese

10h00min

15 a 24 de Setembro.

Na semana da PADROEIRA não terá catequese os Pais devem trabalhar em casa um encontro com as crianças, e participar da novena.

15 de Setembro

1ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

16 de Setembro

2ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

17 de Setembro.

3ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

18 de Setembro.

4ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

19 de Setembro

5ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

20 de Setembro

6ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

21 de Setembro

7ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

22 de Setembro

8ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

22 DE Setembro.

Formação catequista.

08h30min

Centro Catequético.

23 de Setembro

9ª Novena Padroeira Nossa Senhora das Mercês.

19h00min

Matriz

24 de Setembro

Festa da Padroeira. Nossa Senhora das Mercês

27 de Setembro

Formação Catequista.

08h30min

Centro Catequético.

Após a missa das 10h00min

3ª ETAPA

10h00min

2ª ETAPA

1ª ETAPA

MÊS DE OUTUBRO DE 2020
04 de Outubro

Café do dizimo.

8, 9, 10, de Outubro

Semana da criança.

11 de Outubro

Missa da Catequese

12 de outubro

Dia das crianças

20 de Outubro

Reunião Pais 1ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

21 de Outubro

Reunião Pais 2ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

22 de Outubro

Reunião Pais 3ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

23 de Outubro

Reunião Pais 4ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

25 de Outubro.

Formação Catequese

08: h30min

Centro Catequético.

27 de Outubro

Reunião Pais 5ª Etapa

19h00min

Centro Catequético

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
02 de Novembro

Celebração de Finados

03 a 13 de Novembro

Novas Inscrições CATEQUESE para 2020 (Valor da Taxa. 100,00). 2020

Cada Catequista faz da sua turma.

No horário da catequese

08 de Novembro

Missa da Catequese.

10h00min

4ª Etapa

13 de Novembro

TERMINO DA CATEQUESE

22 de Novembro

Formação catequista

08h30min

Centro Pastoral

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
01 de Dezembro

Encontro de Coordenação (encerramento do ano.)

02 de Dezembro

Confraternização dos catequistas

13 de Dezembro

Missa da Catequese.

19h00min
10h00min

Centro Pastoral.
5ª ETAPA

"Um feliz Ano Novo a todas com muito carinho."
"O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a VIDA. "Ele guardará a tua SAIDA
e a tua CHEGADA, não só hoje, mas para todo o sempre". (Salmo 121. 7-8.)

Ir. Lucia Anita Caçol.
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>> PARAPSICOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA

Espiritualidade e qualidade de vida
Na caminhada da vida encontramos muitas vezes pessoas que se dizem ateus, ou
falam que perderam a fé, que
andam tristes, desanimadas,
pensando que Deus as abandonou. Muitas vezes se afundam na depressão e não encontram mais sentido para
continuar vivendo. Será que
não faltou , ou melhor, não
está faltando o cultivo da espiritualidade? Cultiva-se tantos valores, como a vida física, intelectual, financeira,
afetiva e por não dar nenhuma importância, se deixa de
lado a vida espiritual. Inúmeros fatores provam que a vida
perde o sentido se não cultivarmos a espiritualidade.
MAS O QUE É
ESPIRITUALIDADE?
O Dicionário assim diz: "É
tudo o que é capaz de produzir em mim uma mudança de

pensamento, atitudes e conceitos, que me colocam em
um novo rumo e me oferece
um novo sentido para a vida".
Espiritualidade pode ser definida como "uma propensão
humana a buscar significado
para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que a si próprio."
A espiritualidade pode ou
não estar ligada a uma religião. Há pessoas espiritualizadas que não pertencem a nenhuma religião. No entanto,
é muito raro e muito difícil alguém manter-se equilibrado,
sem uma fonte onde possa
encontrar força, energia para
levar uma vida saudável e feliz.
A Religião é uma fonte segura e eficaz para abastecer o
espírito. Neste mundo cada
vez mais materialista e mais

mecanizado pelo avanço da
tecnologia, é urgente a busca
de uma espiritualidade mais
profunda, que possa servir de
âncora na travessia dos caminhos árduos da vida.
Somos seres espirituais
por natureza. Existe em cada
ser humano a essência Divina, que nos faz Filhos de
Deus, irmãos uns dos outros.
São Francisco de Assis dizia
que carregamos o Sagrado
dentro de nós. Por isso, para
Francisco, a terra é o templo
de Deus e cada ser humano é
sagrado. O sagrado não é uma
coisa; é uma atitude de veneração, de respeito. Ele evocava nas pessoas a partir de
dentro, a cortesia, o espírito
de finesse, o respeito e a veneração.
Quem vive a verdadeira
espiritualidade experimenta
a compaixão de Deus e busca
viver na mesma frequência. O

Grande Samaritano Divino
acolhe a pessoa e a perdoa.
Deus é essencialmente compaixão, misericórdia. Viver a
experiência do encontro com
Deus, é fazer a experiência do
amor, da bondade, da solidariedade, da compaixão, da
acolhida, da compreensão...
do perdão...
Para ter uma boa qualidade de vida e ser feliz, o ser
humano precisa de espiritualidade - precisa caminhar com
Deus. Viver o encontro com
Deus e com tudo o que a Ele
se refere; encontro conosco
mesmos, com os outros, com
a realidade do dia a dia da
vida, inclusive com os conflitos e sofrimentos que podem
advir de diversas situações.
Quem de nós já não passou
por situações em que sentiu
necessidade de clamar por
forças sobrenaturais?... quando aparecem as cruzes... gri-

tamos como São Pedro: "Senhor, socorre-me estou afundando".
Deus é sempre maior que
todos os inimigos (medos,
doenças, abandono, perdas...) Ele é o rochedo no qual
a casa da nossa vida deve estar construída e alicerçada.
Busquemos Nele a fonte para
abastecer nossa espiritualidade!

Nelly Kirsten
Terapeuta Holística
Parapsicóloga e Hipnóloga
Atendimento individual,
Cursos e Palestras
Contato: 99706-1086

>> PARAPSICOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA

Workshop de Autoconhecimento e Autocompreensão
Programe-se nesse ano de 2020 e venha participar do Curso de Parapsicologia-WORKSHOP de autoconhecimento
e de autocompreensão, em 4 módulos nos meses de fevereiro a novembro, na sala da Torre da Igreja das Mercês. Nos
meses de fevereiro, abril, junho, agosto e outubro o curso será ministrado pela Parapsicóloga e Hipnóloga Ana Maria
Fagundes Arana - no período da tarde - das 16h às 17h30 -, nas quintas-feiras. Nos meses de março, maio, julho,
setembro e novembro será ministrado pela Parapsicóloga e Hipnóloga Nelly Kirsten - no período da noite - das 18h45
às 20h, nas quintas-feiras.
Muitas vezes acordamos
de manhã e nos perguntamos.
Por que existo? Qual a razão
de viver? Como serão os
meus próximos dias? Ah! Que
vidinha sem graça! Tenho
tudo, mas não tenho nada.
Porque é assim?
Para algumas pessoas, o
dia se torna cinzento assim
que começa. Sabe a diferença entre o otimista e o pessimista? O otimista diz ao acordar: Bom dia Deus, que dia lindo! Já o pessimista diz: Meu
Deus já é dia!
Não é só pela manhã que
você acorda. É preciso acordar
para a vida. Procurar entender o significado da vida e
saber que cada um de nós tem
uma linda e nobre missão.
Acreditar em si mesmo é

quase uma obrigação de todos nós. Liberte-se dos medos, tristezas, culpas, complexo de inferioridade e demais
inseguranças. Se estas orientações de fé em si mesmo e
em seus talentos forem aplicadas, a autoconfiança será
significativa e duradoura.
Há em todos nós um "instinto de vida", de "transcendência", que trabalha ininterruptamente no sentido da
saúde, da felicidade e de tudo
que significa mais vida para a
pessoa.
É importante ter a clareza
de que a solução das dificuldades de cada pessoa está
dentro de si, porque as causas estão registradas em seu
subconsciente.
No dia a dia, sempre é pos-

sível melhorar nossas atitudes. Muitas vezes nos estressamos por qualquer motivo
ou ficamos lamentando o
passado ou preocupados demais com o futuro e esquecemos de viver o presente. O
mundo está carente de pessoas alegres e felizes, que falem do amor e pratiquem o
amor no seu dia a dia.
Viver o agora é a melhor
garantia para que o amanhã
seja feliz. Independente da
idade sempre devemos ter
objetivos de vida a curto, médio e longo prazo. É necessário salientar também a importância de cultivar uma espiritualidade.
Bem aventurados aqueles
que tem olhos e coração para
sentir a felicidade no cotidia-

no mais banal: no trabalho,
junto aos colegas e amigos,
numa festinha em família,
num passatempo ameno, no
sorriso das crianças, na vitalidade dos jovens, na serenidade experiente dos adultos, na
beleza de um por de sol.
Então, venha participar
desse curso para compreender como a sua mente funciona e assim poder programá-la
de forma mais positiva. Vivendo a vida com mais leveza, procurando aproveitar o
momento presente com entusiasmo, encarando as dificuldades do dia a dia como
forma de aprendizagem e
crescimento. Independente
do que acontecer sempre
manter a esperança e paz no
coração. Enfim, esse curso

Autora dos livros: "O Caminho para se Conhecer e se Harmonizar";
"Laços Invisiveis no Relacionamento..."e "Pilares da Harmonia da Criança e do Adolescente"
Participante da Entre Ajuda com atendimento voluntário, relax e palestras na Paróquia N.Sra das Mercês: (41) 3335 5752
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será de grande valia para a sua
vida pessoal, familiar, profissional e social. Aproveite e
traga seus parentes e amigos
para participarem desse maravilhoso curso.

Ana Maria Fagundes Arana
Parapsicóloga Hipnóloga
Odontopediatra
Fone: (41) 32253526
Youtube:
youTube .com/
anamariafarana - videos
Fan Page:
Parapsicologia e Hipnose
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Dia das Bênçãos de 2020
Nesta primeira sexta-feira do
ano, dia 03 de janeiro ocorreram as
Bênçãos nas Mercês.
Vários meios de comunicação
deram ampla cobertura ao evento,
entre eles TV Evangelizar, RPC,
BAND Record, SBT e as rádios CBN,
Band News, Banda B.
Neste dia das Bênçãos, cerca de
45 frades capuchinhos colaboraram
nesse evento. Além dos frades da
Fraternidade das Mercês, estiveram

trabalhando, tanto na Igreja abençoando e atendendo confissões,
como nas ruas abençoando os veículos, frades de Almirante Tamandaré, Butiatuba, (também os 14 pósnoviços que estão fazendo o 2º noviciado), Cúria Provincial, Vila Nossa Senhora da Luz, Ponta Grossa,
Siqueira Campos, Joinvile, Argentina e Paraguai.
Contamos também com a colaboração, aliás, imprescindível da
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Secretaria Municipal de Trânsito SETRAN, com todo o seu pessoal a
quem agradecemos muito. Colaboraram ainda conosco, e aqui fica
também o nosso profundo agradecimento, os escoteiros, os inúmeros
membros da Comunidade Paroquial
e amigos de outras comunidades.
Como normalmente acontece todos
os anos, os freis iniciaram as Bênçãos às 6h e finalizaram os trabalhos às 21h.

Frei Juarez De Bona
Secretário Provincial
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>> AGENDA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA

Comissão Litúrgica convida para as atividades previstas para 2020
Este breve texto tem por objetivo apresentar a proposta de caminhada da Comissão Litúrgica na Arquidiocese no período de 2020.
É importante ressaltar que todas as atividades estão em unidade
com as orientações da Igreja, em especial a nossos bispos, tendo a
Comissão o bispo referencial Dom Amilton.
- Normas do Matrimônio: o curso trabalha as normas do Matrimônio para profissionais como cerimonialistas, fotógrafos, cinegrafistas,
músicos e floristas. Tal encontro proporciona esclarecimentos, evita
excessos e pondera o necessário respeito pelo Sacramento que está
sendo celebrado. Ao final é concedido uma habilitação para exercer
tais funções nas paróquias da Arquidiocese. Os encontros acontecem
periodicamente e são previamente divulgados nos canais de comunicação da Arquidiocese.
- Coroinhas e Acólitos: a Escola Arquidiocesana de Formação de
Lideranças de Coroinhas, Acólitos e Cerimoniários promove ao longo
de todo o ano formações que preparam tanto para as funções do serviço nas cerimônias, espiritualidade, bem como motivam o despertar
da vocação, o senso de responsabilidade, presença e pertença dos
jovens no Povo de Deus. Os encontros acontecem na Catedral Basílica. As cartas-convite já foram enviadas às Paróquias, os interessados
devem procurar os responsáveis e o pároco de sua comunidade.
- Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão: este grupo está
presente em todas as nossas comunidades e exerce um vital serviço
ao, além de auxiliar nas celebrações, leva a Sagrada Comunhão aos
enfermos, presta assistência nas Exéquias, conduz a celebração da Palavra quando da ausência do sacerdote e faz diversos serviços dentro
das comunidades. Periodicamente a formação para novos ministros
é realizada nas comunidades e setores pastorais. Neste ano em especial será utilizado, ad experimentum, o Itinerário para Iniciação dos
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, que tem por objetivo proporcionar um processo catecumental de preparação dos candidatos, oportunizar vivências mais profundas de encontros pessoais
com Jesus Cristo.

- Animação e Canto Litúrgico: algumas opções de formação litúrgica ocorrem ao longo do ano. Uma primeira formação sobre os tempos de Quaresma e Páscoa e, ao final do ano, o encontro sobre Advento, Natal e Tempo Comum. Nas regiões episcopais há também a
oportunidade de um encontro. As prioridades a serem abordadas tratam sobre a importância de liturgias mais orantes, que valorizem o
silêncio, a Palavra e o respeito diante das normas litúrgicas. São trabalhados aspectos sobre oratória, técnica vocal e prática instrumental.
Cada um destes trabalhos realizados na Comissão Litúrgica
conta com padres, diáconos e leigos (as) que acompanham, organizam e orientam. Qualquer necessidade ou dúvida basta entrar em
contato com o Centro Pastoral da Arquidiocese e você será encaminhado da melhor forma.
Todos os encontros formativos, reuniões e demais momentos são
previamente comunicados às paróquias e também divulgados nos
canais de comunicação da Arquidiocese, para participar basta estar
atento (a) nestes meios.
Até o ano passado outra aba da Comissão Litúrgica era denominada de Artes Sacras e Bens Culturais. A partir deste ano este serviço
está anexo ao Setor Administrativo em conjunto com profissionais
especializados. Alertamos assim aos párocos que buscarem este serviço o façam diretamente no Centro Administrativo da Arquidiocese.
FORMAÇÃO LITÚRGICA NO DIA 28 DE MARÇO
A Comissão Litúrgica da Arquidiocese de Curitiba convida todas as
equipes de Liturgia e Canto das nossas paróquias e comunidades para
a Formação Litúrgica 2020 - Região Episcopal Sul, a ser realizada no
dia 28 de março, das 8h às 16h no Santuário Sagrado Coração de Jesus no Água Verde.
OFICINAS: Ano litúrgico; Acolher bem e ir ao encontro; Cantar e
vivenciar; A música litúrgica para o sacramento do matrimônio. Inscrições pelo site www.arquidiocesedecuritiba.org.br.

COMISSÃO LITÚRGICA: Coordenador Pe. Mário Renato Barão Filho
Telefone: 2105-6309 - E-mail: liturgia@mitradecuritiba.org.br
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>> PASTORAL DO DÍZIMO

Boas vindas aos novos dizimistas dos meses de Janeiro e Fevereiro/20
Eberson dos Santos, Marly Terezinha Brotto, Mariana Emery de Morais, Francisco Nailor Coral, Rosa
Cleusa Gonzaga, Marilda Ferreira, Sidmar Meurer, Rita de Cássia Mombelli e Osvaldo Vieira Santos.

Sou Dizimista porque amo a Deus e ao próximo...
"Dízimo é expressão de amor e
fé a Deus; é amor porque é o milagre da partilha (quanto mais partilhamos, mais temos), é também
uma oração silenciosa que revela a
generosidade do coração. Dízimo é
o espelho que reflete a nossa fé, o
nosso amor a Deus e o nosso amor
ao próximo."
O dízimo é uma contribuição vo-

luntária, regular, periódica e proporcional aos rendimentos recebidos.
Muito ouvimos dizer que o dízimo é
uma obrigação, mas, muito mais
que obrigação é um direito que todo
membro da comunidade possui: direito de ser dizimista e através do
dízimo manifestar a fé em Deus que
tudo provê para nós. Quando assumo ser dizimista estou assumindo

uma maneira de viver a fé, a esperança e a caridade na vida da
comunidade. Fé, esperança e caridade são as mais importantes
virtudes cristãs, chamadas virtudes teologais que recebemos no dia
do nosso batismo.
Além de direito, o dízimo é também um compromisso de cada cristão. É uma forma de devolver a

Deus, num ato de agradecimento,
uma parte daquilo que se recebe.
Representa a aceitação consciente
do dom de Deus e a disposição fiel
de colaborar com seu projeto de felicidade para todos.Dízimo é agradecimento e partilha, já que tudo o
que temos e recebemos vem de
Deus e pertence a Deus.
Equipe Pastoral do Dízimo

2019 - Investimentos Realizados
Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em
nome do Senhor Jesus, dando, por meio dele, graças a Deus Pai."
(Colossenses: 3.17)
Queridos Irmãos e Irmãs!
Paz e Bem!
Nós, os membros do Conselho
de Assuntos Econômicos Paroquial
(CAEP), juntamente com o Pároco
Frei João José dos Santos, queremos
agradecer aos dizimistas e todos
os membros da comunidade que,
por meio de suas contribuições,
possibilitaram a realização de diversas obras durante esse ano de
2019.
Além das despesas mensais, da
realização de Retiro e Formação
para a Comunidade, da Campanha
de Natal e do auxílio às comunidades irmãs de Almirante Tamandaré, Vila Nossa Senhora da Luz e da
Vila Verde, pela graça de Deus e
com a contribuição dos nosso dizimistas e das ofertas da comunidade, conseguimos realizar diversas
obras necessárias para a manutenção e melhoria das instalações de
nossa Paróquia.
Durante o ano de 2019, foram realizadas as seguintes obras:
1. Conclusão da instalação do
Sistema de Som;

2.

3.

4.

5.
6.

Reforma da Catequese, com a
construção de novas salas, reforma total dos banheiros, troca de toda a parte elétrica, instalação de tomadas, interruptores,
luminárias e pintura nova;
Reforma da Casa Paroquial,
com a preparação de uma sala
de reunião, compra de móveis
para sala de estar com estante
e poltronas, mesa e cadeiras
para sala de reunião, cama e
guarda-roupa para o quarto;
Reforma da Secretaria, com a
ampliação do espaço da secretaria, incluindo a loja de artigos religiosos, o balcão para atendimento e um espaço de copa, com todas as instalações elétricas, iluminação, piso e pintura;
Construção da Sala para a Pastoral de Ação Social;
Reforma dos banheiros da
Igreja, com a construção de 2 banheiros femininos, 1 banheiro masculino e 1 banheiro para deficiente com chuveiro, com troca das instalações elétricas, tomadas, interruptores, iluminação e pintura;
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Instalação de Purificadores de
Água;
Reforma na cozinha do Salão
Paroquial, para troca de tubulação de esgoto e reposição de
piso;
Reforma da Sala da Torre, com
o conserto do telhado, colocação de forro de drywall, troca
da rede elétrica, instalação de
tomadas, interruptores, luminárias e pintura;
Construção de uma Sala de
Reuniões;
Reforma do dormitório do Pároco;
Conserto do vazamento no
teto no Salão Paroquial;
Compra de novas lixeiras;
Instalação do sistema de câmeras e central de alarme;

Para esse ano de 2020, temos
como objetivo a realização das seguintes ações:
1. Compra de novos ventiladores
para a Igreja, para substituição
dos que não estavam funcionando (já realizada);

2.

Confecção de bancos e cadeiras para compor o novo Presbitério;
3. Instalação de mais Purificadores de Água;
4. Aquisição de novas mesas do
Salão Paroquial;
5. Reforma dos forros e pintura das capelas superiores laterais ao altar;
6. Reforma da sala de apoio à
Sacristia, bem como no mezanino;
Agradecemos a todos os dizimistas e membros de nossa comunidade por sua colaboração.
Que Deus abençoe nossa comunidade, para que nesse ano de
2020 continuemos unidos no amor
em Cristo, trabalhando pela evangelização e com a realização de
boas obras para o Reino de Deus.
Muito Obrigado! A Igreja somos
todos nós.
Frei João José dos Santos OFMCap
Pároco
CAEP (Conselho de Assuntos
Econômicos Paroquial)
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Abertura do Plano Pastoral 2020
Dia 15 de fevereiro nossa Paróquia realizou a Abertura do Plano Pastoral 2020! Foi um sábado
iluminado pelo Espírito Santo,
onde representantes de todas as
42 Pastorais estiveram reunidos
em oração, nos fortalecendo para
nossa missão deste ano.
Orientando nossas orações e
reflexões tivemos nosso Pároco
Frei João José dos Santos, Frei Rivaldo Vieira, Vigário Provincial e
a Irmã Neriuza Franco, Filha da
Caridade.
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Somos chamados a colaborar
com Deus, com o projeto Dele!
Para tanto, precisamos trabalhar
nosso individualismo e indiferença para ouvir o que esse Deus tão
maravilhoso tem a nos dizer, a
nos pedir. Como comunidade que
trabalha devemos ter uma convicção, uma motivação profunda
para que ao realizar os pedidos
Dele, o façamos com o olhar, o
ouvir, o estar, o agir Dele, pois
sabemos que pouco somos e que
o que fazemos vem da misericór-
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dia e do imenso amor de Deus,
nosso Pai querido.
Que esse novo ano Pastoral traga para nossa Paróquia um maior envolvimento de todos, tanto
nos trabalhos Pastorais, quanto
na participação nas orações, não
apenas nas celebrações dominicais, deixemo-nos nutrir pelo
amor, cuidado e carinho de Deus,
para que de fato consigamos ser
Sal e Luz neste mundo (Mt, 5, 1316).
Paz e bem!

Fabiane de Campos
Pelliciari de Lima
Comissão da Liturgia
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