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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 04/8/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30 

PRÓXIMA REUNIÃO: 01/9/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Roberto Kuroda, Custódio, Cida Macedo, 

Terezinha, Anderson, Guilherme, Luís, Edson, Santiago, Darci, Wagner Saragosa, Umberto, 

Ana Paula, Ivan, Rafael, Wagner Saragosa, Alzira, Maria Tereza, Mário, Neusa, Rita, Laís, 

Rogério, Ivani, Antenor, Brás, Sandra.  

Após oração inicial, Pe. Valdevir comentou que temos que verificar a questão de 

coordenadores que tem estado ausentes desta reunião. Sandra ligou para alguns, 

informou que Alice, Marcelo, Clara, Mateus, Bia, Sueli estão viajando, Geraldo e Mirian 

trabalhando na festa da N.Sra. Achiropita. 

Pe. Valdevir mencionou uma pauta cujos ítens estão listados abaixo (a ordem de 

abordagem dos assuntos no decorrer da reunião não seguiu o tempo todo a ordem 

numérica dos mesmos, motivo pelo qual alguns estão "fora de ordem"): 

1) A Missa das sextas-feiras teve seu horário alterado para 20h00, e terá participação 

obrigatória dos ministros e daqueles que exercem atividades litúrgicas que dificultam 

participar de forma adequada das missas (grupo de canto, etc.). Devido a esta mudança 

deveremos pensar em missas esporádicas em horário mais apropriado para participação 

dos enfermos. 

2) Ministros na programação das famílias: trabalho não foi feito, exceto por pouco feito 

pelo Mário, Ivan e Wagner Saragosa. Diácono Márcio sugeriu tratarmos do assunto 

quando falarmos da Pastoral Missionária. 

3) Comunidade Santa Edwiges (ministro): Devido aos problemas de horário do José 

Roberto o Ivan irá assumir o trabalho na comunidade, sem alterar suas funções na 

paróquia. O Roberto Kuroda permanece. 

4) Comunidade Nossa Senhora da Defesa (ministro): Um ministro deverá substituir o 

Anderson no trabalho da comunidade, ninguém se prontificou.  

5) Curso de Noivos: Geraldo e Mirian irão assumir a coordenação do curso, e o horário 

será das 13h30 às 17h30 ~ 18h00. Precisamos montar uma equipe de apoio, quem puder 

ajudar deve dar o nome na secretaria, e todos os coordenadores devem incentivar 

membros de suas pastorais a participar. O próximo curso será dia 14/9/13. 

6) Momento de diálogo entre casais será dia 24/8/13, iniciando às 14h00 e terminando às 

18h00 com a participação da Missa. Pedir para Ziliani alterar data no Lumen. Precisamos 

marcar também momentos para jovens e crisma.  

Haverá reestruturação dos grupos de perseverança, adolescentes e juventude: Sugestão 

que fique o Rafael com os que tiverem 18 anos ou mais, Bia e Luiz com os que tiverem de 
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14 a 17, Laís com os que tiverem 12 e 13, e Nilce, Aimê, Larissa e Raquem com os que 

tiverem 8 a 11. O Conselho Central irá avaliar e validar os coordenadores.  

7) Crisma: montar equipe para cuidar do trabalho, Antenor se prontificou a fazer parte. 

8) Acompanhamento da Catequese: é de competência do pároco e do diácono. 

12) Pastoral do Batismo: A única exigência que será feita a partir de agora é que pais e 

padrinhos sejam católicos. As visitas devem continuar, tanto antes quanto durante e após 

o batismo, porém limitando-se ao acolhimento da família pela Igreja. Outras ferramentas 

de acompanhamento podem ser usadas para contato, como telefone e e-mail. 

14) Duas prioridades para envio ao setor: Desburocratizar a paróquia para melhor acolher 

nossos irmãos, e formação para lideranças pastorais nas paróquias. 

18) Formação de coroinhas e acólitos: Wagner Saragosa assumiu o trabalho, que deverá 

ser realizado junto com o Mateus, dando início ao trabalho do Oratório S. Tarcísio. 

10) Festa da Pizza: Todos os presentes foram convidados a ajudar na equipe de trabalho, 

e somente a Darci e o Custódio disseram que não poderão ajudar, todos os demais se 

comprometeram a colaborar. Devemos incentivar membros de nossa pastoral a ajudar, 

ligando para a secretaria e dando o nome.  

16) Campanha em andamento R$ 15,00 por mês: até o momento arrecadamos R$ 

17.755,00, sendo que R$ 15.473,00 foram gastos com pedreiro e material de construção 

em reparos diversos e colocação de granito nos balcões da cozinha, e com o pagamento 

dos trabalhos de projeto do engenheiro, para regularização da planta em atendimento às 

exigências legais de normas de segurança. Temos portanto um saldo positivo de R$ 

2.282.00. Pe. Valdevir passou esta informação durante as missas deste final de semana, 

precisamos incentivar mais pessoas a aderir à campanha. 

15) Reformas urgentes: Esta semana Pe. Valdevir irá providenciar alguns acertos para que 

a cozinha esteja pronta para a festa da pizza, entre eles algum material de proteção para 

o granito, para evitar que seja danificado durante o trabalho / corte das massas. O teto da 

capela do Santíssimo está com vazamento, portanto esta semana o pedreiro já deverá 

providenciar trabalho de impermebialização; caiu um pedaço do acabamento do teto da 

sacristia, portanto também precisa ser consertado; deveremos ter gastos substanciais 

para por em prática o projeto para atendimento das exigências legais de normas de 

segurança; há uma série de ítens urgentes a resolver na comunidade N. Sra. da Defesa ; 

seria ideal a troca do piso da cozinha e de todo o salão. 

17) Propostas para arrecadação de recursos: considerando que a Campanha citada no 

ítem 16 deve trazer uma entrada mensal de ~R$ 2.500,00 daqui para frente, precisamos 

encontrar outras fontes de recursos, já que isto com os almoços e festas habituais será 

insuficiente para dar conta de todos os gastos que teremos , alguns citados no ítem 15. 

Podemos obter recursos também com doações, Sandra irá providenciar carta solicitando 
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à Suvinil doação de tinta, com base em informação do Pe. Valdevir que fazer doações de 

tinta que estão por vencer. 

9) Festas: Considerando as necessidades do ítem anterior precisamos pensar como ter um 

bom retorno tanto na Festa da Primavera que deverá ocorrer na matriz em setembro, 

como na Festa de Santa Edwiges. Para isto é importante trabalharmos pedindo doações. 

Santiago trará na reunião do CCP de 09/08 a programação da Festa de Sta. Edwiges para 

aprovação. 

19) Propostas de ministros e coordenadores: Pe. Valdevir pediu sugestão de nomes de 

pessoas para colaborarem como ministros extraordinários da sagrada comunhão, de altar 

e também ajudar na coordenação de pastorais.  

Foi comentado pelo Pe. Valdevir que poderíamos tentar alugar um apartamento no 

prédio em que fica a Sta. Edwiges, que poderia ser utilizado como sacristia e também 

como espaço para trazermos algum padre para assumir a comunidade. Num plano mais 

ambicioso, poderíamos tentar a compra. A Darci ficou de verificar disponibilidade e 

custos. 

Ítens da pauta que não foram tratados: 

11) Chá Beneficente 

13) Horários de Missas ou atividades semanais 

20) Revisão Geral 


