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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 17/3/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30 

PRÓXIMA REUNIÃO: 28/4/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, (membros serão incluídos na revisão).  

1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial, Pe. Valdevir / Diac. Márcio fizeram uma breve 

reflexão sobre disponibilidade, doação. Pe. Valdevir colocou também a importância da 

presença na reunião, e da pontualidade. Umberto irá elaborar uma lista que será utilizada 

pela Sandra para confirmar ou não a participação nas próximas reuniões, e também para 

questionar quem não vier e não der satisfação prévia sobre a ausência Fazem parte deste 

CGP todos os membros do Conselho Central (Administrativo) e do Conselho Pastoral. 

Quando a comunicação for feita por telefone, deve-se insistir até conseguir contato com a 

pessoa (isto vale também para os coordenadores que ficam de avisar outras pessoas). Pe. 

Valdevir colocou também que é responsável pelo bom andamento da paróquia portanto 

espera respeito ao seu papel.  

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

preparação e participação da Semana Santa: 

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. 
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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.b): Celebrações: 

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.  

3) PASTORAL MISSIONÁRIA: A pastoral precisa ser reestruturada para que possa atingir o 

seu objetivo de evangelização e assistência dentro de uma pastoral de conjunto. Os 

coordenadores devem ser orientados e motivados para que tenham contato constante 

com as famílias que recebem a imagem informando-as do que acontece na paróquia 

(entrega do Lumen, panfletos, etc), parabenizando por ocasião de datas festivas 

(aniversário, etc.), convidando para missas em memória de falecidos, percebendo as 

necessidades de sacramentos e assistência social, etc. Neste momento dar prioridade à 

divulgação da Semana Santa com os panfletos. Terezinha, Cida e Wagner deverão, com 

ajuda da Sandra, mapear a atuação dos coordenadores e verificar como cada um precisa 

ser ajudado, e marcar encontros individuais ou em grupos pequenos para orientação. Os 

que estiverem trabalhando em conformidade com o esperado devem ser motivados e 

convidados a ajudar os outros coordenadores. Os que tem condições de desenvolver este 

mesmo trabalho mas não estão fazendo isto devem ser orientados e incentivados. Com 

os que não tem condições de desenvolver o trabalho deve-se conversar no sentido de 

verificar a possibilidade de eliminar a dificuldade e, na impossibilidade, encontrar alguém 

que possa ajudar na coordenação do grupo, ou mesmo substituir o atual coordenador. O 

ideal é que cada coordenador tenha as famílias com quem trabalha devidamente 

mapeadas e sirva como elo entre as outras pastorais com estas famílias.    

4) 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. 

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

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

6) CORAL MIRIM: Já existem 26 crianças interessadas. Em breve serão feitos os primeiros 

encontros para que os trabalhos sejam iniciados. 

7) TRABALHO MISSIONÁRIO COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE: Verificar as 

crianças que fizeram primeira comunhão nos últimos anos e que não estão participando 

na paróquia para chamá-las. 
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8) ABAIXO ASSINADO: Estamos circulando abaixo-assinado para mudar itinerário de 

ônibus para que passe na Rua N. Sra. da Luz. Todos os que puderem devem pegar uma 

lista para contribuir com assinaturas. 


