REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
DATA: 03/11/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30
PRÓXIMA REUNIÃO: 01/12/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30
PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Roberto Kuroda, Terezinha, Anderson, Luís, Edson,
Santiago, Wagner Saragosa, Umberto, Ivan, Rafael, Alzira, Maria Tereza, Mário, Neusa,
Rita, Ivani, Antenor, Brás, Sandra, Tereza Borrego, Dinah, Maria, Sueli, Dirce, Maria Luiza,
Miriam, Darlécio, Vera, Diego, Ana Beatriz.
Após oração inicial, Pe. Valdevir comentou que temos que verificar a questão de
coordenadores que tem estado ausentes sistematicamente desta reunião.
Pe. Valdevir solicitou assuntos para complementar a pauta de reunião, e alguns foram
colocados e constam dos ítens abaixo:
1) Pastoral da Juventude: o objetivo da pastoral é a evangelização, podemos adaptar as
formas, mas não nos desviar do objetivo. A nível de Setor Tucuruvi está sendo montado
um grupo para elaborar um projeto a nível do setor , eventuais ações que venham a ser
realizadas antes da publicação deste projeto são pontuais. A nível paroquial precisamos
identificar quem são os jovens que podemos trabalhar para amadurecer e solidificar um
grupo para servir de base para a pastoral.
2) Apostolado da Oração: tem nova coordenação na paróquia (Maria Luiza), na
comunidade Sta. Edwiges permanece a Tereza Borrego. Na paróquia está sendo iniciado
um projeto de reanimação da pastoral, com a colocação da imagem do Sagrado Coração
no presbitério e retomada do livro de orações no qual as pessoas podem colocar
intenções para que o Apostolado reze. Precisamos reforçar as orações às segundas-feiras
15h00 e participação nas Missas de sextas-feiras 20h00, nada impede que o grupo se
reúna também às sextas-feiras 15h00. Foi divulgado no Lumen, precisamos colocar
também no site da paróquia e envolver outras pastorais, como a Missionária e Social, que
deverão divulgar o trabalho para que as pessoas que estejam enfrentando dificuldades
possam mandar intenções para o livro, e também ser convidadas a participar dos
momentos de oração.
3) Pastoral Missionária: as cartas parabenizando aniversariantes e convidando para
missas dos falecidos devem retornar imediatamente, aproveitando o início do novo ano
litúrgico. As coordenadoras dos grupos devem ser reunidas mensalmente para
distribuição destas cartas, e orientações sobre a importância deste trabalho, sobre como
as pessoas podem sentir-se cativadas pela atenção da pastoral. No caso dos
aniversariantes, o ideal é entregar a carta (ou cartão) no dia do aniversário, sendo que a
secretaria da paróquia também irá telefonar para reforçar o cumprimento e confirmar se
o coordenador parabenizou o aniversariante, para que possamos cobrar o coordenador
do grupo em caso de falhas. Wagner Saragosa deverá retomar o trabalho de organização
das fichas dos grupos de imagem.
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4) Dizimistas Aniversariantes: Devem receber cartão parabenizando pelo aniversário, o
qual deverá ser colocado no correio de forma que chegue na casa do aniversariante no
dia do aniversário.
5) Comunicação: Quando houver necessidade de avisar as pessoas sobre eventos na
paróquia, isto deve ser feito por comunicação direta com a pessoa, de forma que se tenha
certeza de que ela recebeu o recado. Pode-se tentar comunicação por SMS, e-mail,
porém só considerar a comunicação feita no momento que houver o retorno da pessoa
de que recebeu e está ciente.
6) Novena de Natal: na paróquia só teremos encontros no final, o tríduo de
encerramento. Nos encontros semanais somente nas casas, pois precisamos incentivar o
trabalho missionário que a novena possibilita.
7) Encontro dos Acólitos: Luis informou que fez uma pesquisa entre os acólitos, e eles
preferem reunir-se sábado à tarde. Luís deverá combinar a data com o Diácono Márcio,
porém não deverá ser dia 09 nem 15/11.
8) Retiro dos Catequistas da Região Sant'Ana: será dia 23/11 na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida (Vila Albertina), das 9h00 às 16h00, e todos os catequistas das pastorais da
catequese, batismo, crisma e perseverança estão convidados, devendo esforçar-se para
participar. A ficha de inscrição está com a Sandra, e deve ser preenchida até dia 17/11/13.
9) Pastoral da Catequese: a participação das crianças nas missas das 10h30 está deixando
muito a desejar, menos de 50%. Precisamos contatar os pais, cobrar a participação na
missa, e incentivar mais as crianças, já que a missa é o principal encontro de quem está se
preparando para receber a Eucaristia.
10) Crisma: os que pretendem ser crismado precisam estar envolvidos nas pastorais,
conforme sua faixa etária. No caso dos jovens e adolescentes, temos grupos específicos
nos quais devem participar.
11) Curso de noivos: Miriam e Geraldo são responsáveis, com apoio do Mário e Maria
Tereza. Para o curso do dia 09/11 a Alzira, Dirce e Maria se ofereceram para ajudar. As
palestras ficarão a cargo do Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Umberto, Nilce, Marcelo e Alice.
12) Famílias com bebês: a Dra. Ivani poderá usar o microfone no momento dos avisos das
missas para colocar-se à disposição para orientação aos pais que tem bebês, como forma
de acolhimento.
13) Novos computadores: a paróquia ganhou alguns novos computadores, mesas e
armários, e os doadores oferecem também curso de computação. Iremos montar uma
sala com estes computadores e agendar o início das aulas.
14) Caixa baixo: estamos com o caixa da paróquia praticamente "zerado", o que irá causar
dificuldades para arcarmos com os gastos de final de ano, que normalmente sobem por
conta de despesas adicionais (ex: 13º salário). Precisamos fazer um trabalho forte na
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paróquia para resolver esta situação. Percebemos uma certa falta de consciência da
comunidade em relação às dificuldades pelas quais a paróquia passa, tanto financeira
como pastoral, precisamos fazer um trabalho forte para retomar esta consciência. Porém
precisamos também de ações imediatas, e por conta disto faremos um Chá Bingo no dia
20/11 à tarde e uma Festa da Pizza no dia 30/11 à noite. Os convites estarão prontos na
secretaria no dia 09/11, portanto os coordenadores deverão pegá-los com a Sandra nesta
data. Vamos ver com o Ziliani a possibilidade dele antecipar a confecção por conta de
reuniões mensais das pastorais do Cenáculo e Saúde que acontecerão respectivamente
terça e quinta-feira.
15) Pastoral Social: na reflexão do ítem anterior sobre falta de consciência foi comentado
que a Social tem passado por escassez de alimentos. Começamos neste final de semana
uma divulgação mais forte do trabalho pedindo ajuda para os paroquianos através do
Lumen e avisos das missas. Precisamos manter este trabalho nos próximos finais de
semana, continuar a divulgar no Lumen e também inserir no site, aproveitando a
proximidade do Natal, época em que as pessoas costumam mostrar-se mais sensíveis às
necessidades do próximo.
16) Aluguel do salão paroquial: foi feito contato com as paróquias vizinhas que alugam
salão, e a informação é que todas elas tem alugado salão com frequência. Portanto
precisamos melhorar a divulgação de nosso salão, tanto no site da paróquia quanto no
Lumen, e também no "boca a boca".
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