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Ata da Reunião dos Coordenadores dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão 

13 de fevereiro de 2016 

 

Ata da reunião dos Coordenadores Paroquiais dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
- MESC, realizada no dia 13 de fevereiro de 2016, presidida pelo Pe. Helmo. 

Iniciada às 9h15min e encerrada às 10h45min, na Paróquia Santa Generosa, na Rua Afonso de 
Freitas, 49. 

Presentes 44 (quarenta e quatro) coordenadores das paróquias e capelas, conforme a lista de 
presença arquivada na Região Episcopal Sé. 

A reunião teve a presença honrosa do Vigário Episcopal Dom Eduardo Vieira dos Santos. Pe. 
Helmo ressaltou a importância dessa presença, tendo em vista que o bispo é sucessor dos apóstolos 
que nos anima na fé e com quem vivemos em comunhão. A seguir passou a palavra para Dom 
Eduardo. 

Dom Eduardo, primeiramente, desejando um feliz ano novo, saudou o Côn. José Mayer Paine e o 
Pe. Cássio Albério Pereira de Carvalho da Paróquia Santa Generosa e agradeceu o trabalho que os 
mesmos fazem.  

Em seguida, disse que estamos no Ano Santo Extraordinário da Misericórdia e, por sermos 
missionários da misericórdia, precisamos levar comunhão aos doentes e idosos que não podem sair 
de casa, bem como necessitamos exercer o papel cristão de anunciar sobre a realidade dos que 
sofrem, de colaborar com o padre na comunidade, distribuindo a comunhão  e zelando pela liturgia 
e pela igreja.  

Estamos com um exército de 1800 Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. É preciso 
ampliar o horizonte no sentido de servir. Cristão precisa sorrir e ser alegre, comunicar Jesus na 
palavra, no gesto, animando os outros e dando testemunho de Jesus. Dom Eduardo disse que 
quando era pároco, reunia com os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão e meditava 
sobre a leitura do Evangelho do domingo seguinte, partilhava e encerrava a reunião com lanche. 

Continuando, Pe. Helmo solicitou ao Dom Eduardo que fizesse a oração inicial. 

Oração: “Canto: vem espírito santo vem, vem iluminar...”; Pai Nosso, Ave Maria..., O Senhor 
esteja convosco. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, Amém. 

Recebemos a mensagem do Papa Francisco sobre a Quaresma de 2016, a fim de que ela seja 
multiplicada e distribuída para que os membros dos Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão reflitam nas reuniões, bem como interiorizem e preparem bem a páscoa deste ano que 
coincide com o jubileu da misericórdia.. 

Quaresma se inicia com a Quarta-feira de Cinzas e termina com a missa da Quinta-feira Santa 
(totalizando 40 dias). O Período Quaresmal é o caminho que devemos percorrer passo a passo. O 
Papa ressalta: prefiro a misericórdia  ao sacrifício ( Mateus 9,13). A prática desvinculada da vida é 
improdutiva porque acrescenta o orgulho e a auto-suficiência (ex: eu fiz o jejum... fiz a obra...). O 
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importante é perguntar-se o que está mudando com o jejum e as obras. As sete obras corporais e 
sete obras espirituais de misericórdia no caminho jubilar, sejam respeitadas e praticadas (Mt25). 
Esses quatorze pontos devem ser trabalhados durante a quaresma deste ano. 

Primeiro ponto: Maria, ícone da Igreja que evangeliza porque é evangelizada. Papa faz apelo à 
escuta da palavra do Senhor, a qual deve permanecer em nós, fazendo experiência do anúncio, 
sendo sinal concreto da proximidade e do perdão de Deus, bem como sendo missionário da 
misericórdia. Maria canta a misericórdia com que Deus a predestinou e torna-se sinal perfeito da 
igreja que evangeliza. Ícone é sinal muito profundo de um artista feito após oração e reflexão. É 
uma marca de uma igreja evangelista que anuncia, igreja em saída. A igreja evangeliza porque é 
evangelizada. 

Nós somos Igreja. Quando dedicamos ao aprofundamento da fé que cremos, estamos sendo 
evangelizados. Os quarenta dias e quarenta textos bíblicos a cada ano sempre nos traz a descoberta 
de novo elemento. 

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão recebem um mandato que não confere 
perpetuidade, que atribui a missão de ser animador e de fazer a experiência do anúncio. 

Catequese é transmissão da fé. O coordenador dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
deve ser formador e evangelizador para que o grupo possa crescer. Deve ir ao encontro dos doentes, 
ser a presença misericordiosa de Jesus, saber ouvir os doentes e pessoas com depressão. 

Segundo ponto: a aliança de Deus com os homens: uma história de misericórdia. 

Terceiro ponto: as obras de misericórdia. 

Tempo de Quaresma é tempo favorável à conversão, Vamos pedir intercessão à virgem Maria que 
reconheceu a sua pequenez confessando-se a humilde serva do Senhor diante da grandeza da 
misericórdia divina que lhe foi concedida.. 

Continuando, o Pe. Helmo pediu a leitura da ata da reunião anterior.A cada parte lida o Pe. Helmo 
pedia uma pausa para maiores explicações ou algumas correções: 

1. Quanto à obra de misericórdia espirituais, com relação ao item “Suportar com paciência as 
injustiças”, o Pe. Helmo disse que a Carta de Dom Odilo saiu com esse erro e que esse 
item não pode ser obra de misericórdia pois não podemos suportar com paciência as 
injustiças e sim combatê-las. O correto é suportar com paciência as adversidades e as 
fraquezas do próximo. Esta obra espiritual nos exorta a suportar com paciência os que 
estão próximos a nós, com todos as suas limitações, fraquezas, defeitos, adversidades  e 
misérias. 

2. Cinzas: Aconteceu em uma paróquia, na qual uma pessoa não frequentadora solicitou um 
pouco de cinzas, na quarta feira de cinzas, para levar ao doente. Pe. Helmo disse que 
somente podemos atender a esse pedido se for uma pessoa conhecida da paróquia. Caso 
contrário não, para não haver profanação do sacramental. 

3. O comentarista no momento da comunhão deve dirigir à assembléia para que se forme 
uma procissão para comunhão e não uma fila.  

4. O ministério de coleta também é um importante serviço, sendo que  as pessoas que vão 
exercê-lo devem olhar nos olhos das pessoas, passando com muita calma e respeito. 

Finalizada a leitura das atas, foram feitos os avisos e encerrada a reunião. 
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Esteve presente no final da reunião, pessoal da agência de turismo convidando-nos ao XVII 
Congresso Eucarístico Nacional, que ocorrerá na cidade de Belém (PA), de 15 a 21 de agosto de 
2016. Telefone da agência: 2232-7122 – Platanus turismo. 

Avisos: 

1. 9 de abril: reunião dos coordenadores dos MESC às 9h, no Salão Paroquial da Paróquia 
Santa Generosa. Trazer o livro MINISTRO Responsável pela Oração: Setor Brás. 

2. 4 de junho: reunião dos coordenadores dos MESC às 9h, no Salão Paroquial da Paróquia 
Santa Generosa 

3. 6 de agosto: reunião dos coordenadores dos MESC às 9h, no Salão Paroquial da Paróquia 
Santa Generosa 

4. 15 de outubro: encontro Regional na Catedral da Sé 

5. 26 de novembro: confraternização. 

 

Almerinda Kamegasawa  
secretariou e lavrou esta ata. 

 


