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Ata da Reunião dos Coordenadores dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão 

26 de novembro de 2016 

 

Ata da reunião dos Coordenadores Paroquiais dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
- MESC, realizada no dia 26 de novembro de 2016, presidida pelo Padre Helmo. 
 
Iniciada às 9h15min e encerrada às 10h35min, na Paróquia Santa Generosa, na Rua Afonso de 
Freitas, 49. 
 
Presentes 47 (quarenta e sete) coordenadores das paróquias e capelas, conforme a lista de presença 
arquivada na Região Episcopal Sé. 
 
Padre Helmo saudou-nos dizendo que estamos encerrando o ano de 2016, preparando-nos para 2017 
e convidou o Setor Jardins para iniciar a oração. 
 
Oração. Sinal da cruz; acolhida; Oração inicial: oração do Espírito Santo; Canto de abertura: Senhor 
quem entrará no santuário pra Te louvar? Salmo (94)— Amém! Vem, Ó Senhor Jesus! Amém!; 
Aclamação ao Evangelho: Lc 21,36; Evangelho: (Lc 21,34-36); Reflexão: “Estar em constante 
oração, exercer o apostolado em silêncio, ser transmissores de bênçãos, enfim estar em vigilância 
para que não necessite sentir saudades de Deus”. Oração dos fiéis; Oração final: Oração para o 
MESC; Pai Nosso..., Pela intercessão da mãe de Deus e nossa no Ano Jubilar da Aparecida e no 
encontro das imagens rezemos, Ave Maria..., O Senhor esteja conosco; abençoe o Deus todo 
poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo, amém. 
 
Em seguida, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. O padre Helmo abriu a sessão para 
apresentação das dúvidas, respondendo: 
 

1. O pároco deve enviar a carta sobre a alteração de coordenador para a Região Episcopal 
Sé, aos cuidados de D. Eduardo; 

2. Os novos ministros precisam ser convidados pelo pároco. O coordenador ou o CPP pode 
sugerir novos membros ao pároco, mas o Conselho é consultivo e não deliberativo, ou 
seja, o pároco tem autonomia para decidir quem irá nomear para o próximo mandato; 

3. Para as pessoas que gostariam de ser MESC e reclamam por não serem convidadas, a 
vocação é ser cristã, portanto, importante é servir independente de qual seja a função; 

4. É digno renunciar à função quando atingir idades avançadas. Observa-se que para os 
bispos seria a partir de 75 anos, mas não são obrigados a renunciar; 

5. O último plano pastoral da Arquidiocese na dimensão ministerial mostra que o padre 
pode constituir MESC na hora; 

6. Como a comunidade precisa crescer, é importante que ao término do mandato os MESC 
participem de outros ministérios; 

7. É imprescindível que o MESC tenha conhecimento sobre a preparação da celebração 
Eucarística; 
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8. Em 2017 haverá formação de MESC. Serão três noites em cada Setor. Iniciar-se-á na 
segunda quinzena de fevereiro; 

9. É importante que cada paróquia constitua um coordenador e um vice. 
10. Não perder de vista o sentido pleno da palavra comunhão, ou seja, se um MESC não deu 

certo numa paróquia, não deve ser na outra paróquia. A não comunhão com o pároco não 
dá o direito de ser MESC em outra paróquia; 

11. As reuniões dos MESC nas paróquias devem ser mensais; 
12. Os membros que mudam de paróquia precisam iniciar tudo de novo, percebendo os 

sinais de Deus e as necessidades da nova paróquia, a exemplo de Abraão que seguiu os 
preceitos de Deus com fé, coragem e determinação; 

13. O sacramento do batismo é maior que o nosso ministério, porque é o batismo que abre as 
possibilidades de serviço a Deus. O ser cristão não pode ser anulado pelo fazer; 

14. O MESC ao estar em serviço deve participar da missa inteira. Chegar meia hora antes, 
ver as necessidades da preparação, bem como ter uma participação consciente, ativa e 
frutuosa;  

15. Cada MESC deve seguir as regras da comunidade. É recomendável que todos os MESC 
tenham relação dos contatos de todos os membros. 

 
Terminado as dúvidas Padre Helmo agradeceu a paróquia Santa Generosa pela acolhida e a Região 
Episcopal Sé, em especial, a Laura pelo apoio e aos presentes, encerrando a reunião desejando um 
Natal repleto de alegria e paz.  
 
No final, cantamos parabéns em homenagem ao aniversário do Padre Helmo que foi no dia 19 de 
novembro. 
 
Avisos: 

1. 6 e 7 de dezembro: formação dos MESC do Setor Santa Cecília, na paróquia Nossa 
Senhora da Consolação, às 19h40min. 

2. 4 de março: Reunião dos Coordenadores dos MESC na paróquia Santa Generosa, Rua 
Afonso de Freitas, 49. Responsável pela oração: Setor Paraíso. 

3. 6 de maio: Reunião dos Coordenadores dos MESC na paróquia Santa Generosa, Rua 
Afonso de Freitas, 49. 

4. 5 de agosto: Reunião dos Coordenadores dos MESC na paróquia Santa Generosa, Rua 
Afonso de Freitas, 49 

5. 14 de outubro: Encontro Regional na Catedral da Sé 
6. 25 de novembro: confraternização. 

 
Almerinda Kamegasawa  

secretariou e lavrou esta ata. 

 


