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Ata da Reunião dos Coordenadores dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão 

05 de agosto de 2017 

 

Ata da reunião dos Coordenadores Paroquiais dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
- MESC, realizada no dia 5 de agosto de 2017, presidida pelo Padre Helmo. 
 
Iniciada às 9h10min e encerrada às 10h35min, na Paróquia Santa Generosa, na Rua Afonso de 
Freitas, 49. 
 
Presentes 68 (sessenta e oito) coordenadores e vices coordenadores, novos e antigos, das paróquias 
e capelas, conforme a lista de presença arquivada na Região Episcopal Sé. 
 
Padre Helmo, ao saudar-nos, informou-nos que, tendo em vista o falecimento da secretária da 
Paróquia Santa Generosa, a Sra. Maria Cecília, cujo corpo estava sendo velado no local da nossa 
reunião de costume, especialmente nesse dia, a reunião seria realizada no salão do andar de cima. 
Foi feito um momento de silêncio e oração para que a alma da Maria Cecília e de todos os falecidos 
tenham descanso eterno. 
 
Oração. Canto: Deus trino invocando a santíssima trindade; acolhida; Canto de abertura: ninguém te 
ama como eu; Salmo 66(67) — Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos 
glorifiquem; Aclamação ao Evangelho: (Mt 5,10) “Felizes os que são perseguidos por causa da 
justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles!”; Evangelho: (Mt.14,1-12); Reflexão: “A 
morte de João Batista é o que muitas vezes acontece no mundo: a supressão violenta dos inocentes e 
dos heróis, por ambição, inveja, ciúme e falsa moral. O honesto que denuncia o adultério e a 
espoliação é trucidado pelos desonestos e delinquentes. Importante é ter a coragem de desmascarar 
o erro de quem julga tudo lícito.”. Oração dos fiéis; oração final; canto: saudação a Nossa Senhora. 
 
Após encerramento da oração, padre Helmo agradeceu a equipe que preparou a oração e comunicou 
que a próxima reunião, agendada para 25 de novembro, deverá ser preparada pelo Setor Santa 
Cecília, o qual terá que respeitar o tempo litúrgico, preparar a oração conforme o tempo do advento 
e também o momento de adoração ao Santíssimo. 
 
Em seguida, tendo em vista a transição dos coordenadores antigos pelos novos, o padre Helmo 
solicitou a apresentação de cada membro presente. Para os que não exercerão novos mandatos, 
Padre Helmo agradeceu e orientou aos que deixam o ministério a criarem um dinamismo na Igreja 
de serviços diversificados, abrindo-se a todas as necessidades da comunidade, pedindo o dom do 
Espírito Santo para servirem em outras necessidades. Continuando a orientação, disse que MESC 
não faz promessa de mandato eterno. O mandato é transitório. Mais importante é viver a vida cristã 
na condição de batizados. Além disso, pediu para lembrar o pároco de fazer a nomeação do novo 
coordenador e comunicar por carta oficial, com assinatura, timbre da igreja e carimbo, ao bispo da 
Região Episcopal Sé. Deve ser oficial porque o ministério não pode ser banalizado. 
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O coordenador pode ser escolhido pelo pároco ou indicado entre os membros dos MESC. Neste 
último caso, precisa o consentimento do Pároco. O coordenador é chamado em primeiro lugar. 
Portanto, não se deve dispensar e deixar a cargo do vice-coordenador. A cabeça precisa estar 
presente. Está dentro da função do coordenador fazer a programação do momento orante diante do 
Santíssimo, pelo menos 20 (vinte) minutos antes da reunião e o estudo utilizando como base o livro 
“O MINISTRO”, bem como fazer da bíblia e do catecismo o livro de conhecimento e prática do 
ministério do MESC, convivendo com o mistério eucarístico e celebrando dignamente. Saber quais 
MESC estão fazendo visitas e ou servindo o altar. Além disso, precisa ser grande servidor da 
comunidade, ser catequista e ir além das paredes. Catequese é um processo permanente e como 
qualquer outro profissional precisa estar se atualizando. 
  
Todos que receberam o mandato receberão carteirinhas. Ressalva-se que para receber o mandato 
precisa de formação. Algumas comunidades ainda não realizaram o curso de formação. Na Região 
Episcopal Sé, 1800 (hum mil e oitocentos) membros receberam o mandato, quase 200 (duzentos) a 
mais que no mandato anterior. Assim, se cada ministro for visitar dois necessitados de visitas serão 
3.600 pessoas visitadas.  
 
Outrossim, é de suma importância descobrir fórmulas para chegar às pessoas afastadas ou que ainda 
não participam da Paróquia. 
 
Sugestões apresentadas para visita aos doentes: 

1. Avisar o coordenador para que este indique o MESC que reside mais próximo do local de 
visita para levar a comunhão; 

2. Incluir nos avisos da missa os necessitados de visita; 
3. Deixar folhas para que sejam preenchidos os dados para fazer visitas e solicitar que sejam 

entregues na secretaria; 
4. Visitas em hospitais podem acarretar em várias outras em razão do número de doentes. 

 
Padre Helmo lembrou-nos também que no “Manual dos Ministros extraordinários da Sagrada 
comunhão” da Arquidiocese e no livro “O MINISTRO” têm a orientação para as visitas aos doentes 
e, por fim, que não se deve dizer “O Senhor esteja convosco” e “palavra da salvação” que são 
dizeres próprios dos diáconos ou padres. 
 
O MESC precisa estar em comunhão com a pastoral da família e da saúde e o pároco deve ser 
comunicado ao levar a comunhão. Se o MESC estava acostumado a levar a comunhão ao doente, 
mas não renovou o mandato, não pode continuar exercendo esse serviço. 
 
Ademais, Padre Helmo acrescentou que o documento do último sínodo recomenda sair de si 
mesmo. A descristianização é visível e o esvaziamento tem uma causa. É função da liderança 
pensar o que fazer para melhorar. As visitas devem ser para os doentes e também para aqueles que 
estão afastados da paróquia ou que ainda não se inseriram nela. Não podemos falar mal do padre. 
Quando falamos bem, o bem se propaga e, quando falamos mal, o mal também se propaga. 
Portanto, é importante a mortificação da língua. É pela língua que se faz o anúncio do nascimento 
do príncipe, da vitória da batalha, do casamento do Rei, e, é também pela língua que se ordena a 
guerra. Guardar a língua, silenciar, é o segredo para o bem de todos. 
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Na próxima semana, os cleros são convocados a participar da renovação teológica durante três dias 
em Itaici. 
 
Antes do término da reunião, Padre Helmo perguntou aos presentes quem gostaria de ser secretário, 
tendo em vista o fim do meu mandato e, a Maria Aparecida da Paróquia Nossa Senhora do Rosário 
se candidatou a esse serviço. 
 
Encerrou a reunião com a sentença: “abençoe-nos o Senhor Deus todo poderoso, em nome do Pai, 
do filho e do Espírito Santo, Amém.” 
 
Avisos: 

1. 14 de outubro: Encontro Regional na Catedral da Sé. Todos estão convocados, sendo 
necessário participar de jalecos. 

2. 25 de novembro: confraternização. Reunião dos Coordenadores dos MESC na paróquia 
Santa Generosa, Rua Afonso de Freitas, 49, com Adoração ao Santíssimo. Responsável pela 
oração: Setor Santa Cecília. 

 
Almerinda Kamegasawa 

secretariou e lavrou esta ata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


