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REUNIÃO DA LITURGIA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 16/3/13 (sábado) - HORÁRIO: 16h00 - 17h15 

PRÓXIMA REUNIÃO: 27/4/13 (sábado) - HORÁRIO: 16h00 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Wagner Magalhães, Alzira, Julieta, Rita, Graça, 

Carmerina, Mário, Mateus, Anderson, Guilherme, José Kuroda, Tadeu, Ana Paula, Lidiana, 

Daniele, Ana Beatriz, Luiz Henrique, Wagner Saragosa, Alexandre, Alice, Clara, Rafael 

Patrício. Ivan chegou ás 16h50.  

1) ORAÇÃO INICIAL 

2) SEMANA SANTA: Todos da comunidade devem envolver-se bastante em vista da 

preparação e participação da Semana Santa, e a Liturgia e Cenáculo são responsáveis 

mais diretamente ligados para que isto aconteça: 

2.a) Preparação: 

2.a.a) Bandeirinhas para Domingo de Ramos: jovens combinaram de vir montar as 

bandeirinhas nesta semana na segunda, terça e quinta-feira (18, 19 e 21/3/13) pela 

manhã e à tarde. Quem puder ajudar, favor comparecer. Os ramos serão fixados no 

sábado pela manhã, 23/3/13, 9h00. Darci, Tereza Gil, Guilherme, Wagner Magalhães, 

Beatriz informaram que estarão presentes para ajudar - Ana disse que o Daniel Mourad 

também. 

2.a.b) Sábado será um dia importante para deixarmos tudo preparado, portando é 

importante a presença de todos às 9h00. Às 14h00 faremos ensaios das celebrações 

litúrgicas. De forma especial todos ligados à Liturgia e Cenáculo devem estar presentes. 

Temos que trazer e preparar as imagens, colocar suporte do pano da cruz, trocar 

lâmpadas, etc. Ana vai conversar com Daniel Mourad para que traga a imagem de N. Sra. 

das dores amanhã (18/3/13) para que Pe. Valdevir providencie os reparos necessários. 

2.a.c) Capela do Santíssimo: como todo ano receberá ornamentação especial conforme 

definido nesta reunião. Cada responsável deverá providenciar a sua parte para que esteja 

pronta até sábado próximo, 23/3/13. 

2.a.d) Adoração da Santa Cruz na Celebração da Paixão: também conforme combinado 

nesta reunião, pessoas envolvidas terão reunião na quinta-feira (canto) e sexta-feira 

(ensaio com a cruz) à noite. 

2.a.e) Lava-pés: ensaio no sábado , 23/3/13, 14h00. Para o momento das 20h00 da Sexta-

feira Santa os horários de ensaio serão definidos. Responsável pelas pessoas que 

perticiparão: Rafael Patrício 

2.a.f) Círio: os monges irão trazer para que o Pe. Valdevir verifique se irá comprar deles. 

Se não comprar, precisaremos sair para comprar. 
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2.a.g) Exulte: precisamos definir como será para que o grupo de canto possa prepará-lo. 

Guilherme deverá contatar o Pe. Valdevir para definição. 

2.a.h) Narrativa da Paixão para Domingo de Ramos: verificar texto mais curto possível 

para missas das 8h00 e 9h00. 

2.b): Celebrações: 

2.b.a) Precisamos incentivar a participação e divulgar dentro e fora das pastorais. As datas 

e horários foram divulgas por panfletos hoje, incluindo os horários das Vigílias Eucarísticas 

da Sexta-feira Santa.  

2.b.b)  VELAS E RAMOS: Tanto as velas para o Sábado Santo quanto as bandeirinhas com 

ramos para o Domingo de Ramos não serão vendidos. As pessoas que pegarem poderão 

doar o quanto quizerem. 

2.b.c) A intronização da imagem do Senhor morto no final da celebração de Sexta-feira 

Santa será como todos os anos. 

3) MISSAS DE SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS: Precisamos incentivas a participação nas 

missas que acontecem durante a semana. O número de pessoas presentes demonstra 

que a comunidade não está valorizando. A Liturgia deve achar formas de garantir que a 

infra-estrutura (tocar sino 30 minutos antes, ligar microfones, etc.) seja atendida também 

para estas missas. 

4) CURSOS: Tanto na Cúria quanto na paróquia os cursos já começaram. Aqui é às 

segundas-feiras 20h00. Precisamos nos esforçar para participar. 

5) REORGANIZAÇÃO DA PASTORAL DA LITURGIA: 

Canto Litúrgico: Coordenador = Guilherme, Animador = Anderson, Orientador Espiritual = 

Peterson. 

Liturgia: Coordenadores = Ana e Wagner Saragosa, Animador = Ana Beatriz, Orientador 

Espiritual = Umberto 

Reunião todo último sábado do mês 16h00 concluindo com a participação da missa das 

18h00. A data da próxima reunião será confirmada no final de cada reunião e mencionada 

na ata, pois podem haver últimos sábados nos quais a reunião não possa ocorrer. 


