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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 26/5/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30 

PRÓXIMA REUNIÃO: 30/6/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Roberto Kuroda, Luiz, Rita, Wagner Sar., Edson, 

Guilherme, Ana, Jarbas, Anderson, Umberto, Neusa, Sandra, Dirce, Alzira, Terezinha, 

Rafael, Petterson, Cida Macedo, Emília, Bia, Wagner Magalhães, Antenor, Ziliani, Dora, 

Clara, Brás, Custódio, Ivani, Gabriela.  

1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial, Pe. Valdevir solicitou que cada um colocasse 

assuntos para a pauta da reunião. Não foram colocados assuntos. Umberto resgatou 

assuntos relacionados à última reunião:  

Saúde: participar de uma missa dominical por mês com a participação de todos os 

membros uniformizados, está acontecendo. 

Batismo: cada mês fazer um batizado num horário de missa dominical diferente com os 

membros da pastoral atuando durante o batismo para que as pessoas da comunidade 

vejam o trabalho dos membros da pastoral, ainda não aconteceu. 

Liturgia:  utilizar uniforme durante as missas - usar as opas brancas que temos prontas, 

ainda não foi implantado. 

Terceira Idade: não temos trabalho voltado à terceira idade, precisamos desenvolver 

pastoral que possa trabalhar com este grupo - ainda não tratamos do tema 

Oratório São Tarcísio: deverá ser dinamizado o trabalho - ainda não tratamos do tema 

Participação das pastorais nos eventos litúrgicos de maio deixou a desejar 

(principalmente missa da equipe de trabalho dia 03 , vigília de pentecostes dia 18 , missa 

de pentecostes somente a pastoral do Batismo mandou a contribuição combinada na 

última reunião,  

Continuamos precisando de pessoas para equipe de apoio do Curso de Noivos. Os 

coordenadores devem verificar se há pessoas que possam colaborar e informar ao 

Petterson. O curso acontece uma vez a cada 2 meses num sábado à tarde. 

2) PRINCIPAIS EVENTOS DE JUNHO/2013: 

30/5/13 - Corpus Christi - todos devem incentivar os membros de pastorais a participar 

do evento na Praça da Sé às 9h00 e na paróquia às 15h00. 

08/6/13 - Batismo 

09/6/13 - Primeira Eucaristia (Missa das 10h30) e Almoço (12h00) 

15/6/13 - Festa Junina coordenada pela Juventude à noite 
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16/6/13 - Formação de Casais (dia todo) e Festa Junina coordenada pela Juventude à 

noite 

23/6/13 - Formação de Jovens (dia todo) 

29/6/13 - Aniversário de Ordenação Sacerdotal do Pe. Valdevir e jantar à noite. 

30/6/13 - 16h30, reunião deste conselho. 

3) ANÁLISE E AÇÕES: Pe. Valdevir disse que precisamos analisar com profundidade os 

compromissos: são marcados, montamos, há quem não apareça e não cobramos. Vamos 

começar a substituir quem não cumprir o combinado. Reforçou a ausência dos 

coordenadores e membros de pastoral na Vigília de Pentecostes e Missa do envio 

missionário (19h00 do dia de Pentecostes).  Neste sentido, seguem algumas ações: 

3.1) Ministros: encontros de espiritualidade - todo os ministros devem participar, todo 

primeiro sábado do mês - participação da missa das 18h00 e em seguida encontro de 

espiritualidade e formação. Os ministros devem chegar 30 minutos antes do início da 

missa. Os ministros são responsáveis pela conservação e manutenção do que é utilizado 

na missa, como cálices, âmbulas, sanguíneos, corporais, etc. - a Cleonice deverá preparar 

tudo, deixar sobre a mesa da sacristia, e os ministros se encarregarão de levar para 

credência. Os ministros também são responsáveis pela conservação, organização e 

manutenção do conteúdo dos armários da sacristia 

3.2) Liturgia: no domingo, deixar tudo preparado para a missa das 10h30 após a missa das 

8h00, e para a missa das 19h00 após a missa das 10h30 (bancos no lugar, limpeza, 

material litúrgico, credência, etc.). 

3.3) . Para a comunidade Nossa Senhora da Defesa ficam definidos o Anderson e a Alzira 

como responsáveis. 

3.4) Catequese: está seguindo a nova estrutura estabelecida, porém a pedagogia deixa a 

desejar. Há momentos do encontro em que as crianças mostram desinteresse, conversam 

enquanto a catequista fala, portanto fica evidente que o trabalho precisa ser revisto. 

3.5) Pastoral Missionária: Precisamos rever o trabalho, a pastoral caiu numa rotina 

inadequada. Temos que saber trabalhar com pessoas de espiritualidade diferenciada, há 

quem frequente a igreja católica, há quem frequente outras igrejas e até mesmo 

religiões, e há aqueles que tem uma espiritualidade esvaziada. Há famílias nas quais 

somente uma pessoa recebe a imagem , não envolve as demais. Há coordenadores que 

não conseguem fazer um bom trabalho, alguns por falta de dedicação, outros por 

problemas de saúde, idade avançada, etc. Foram dadas três opções: 1) Recolher todas as 

imagens e trabalhar só com comunicação via carta enquanto se reestrutura o trabalho ; 2) 

Manter só grupos que estão funcionando ; 3) Deixar como está porém chamar cada 

coordenador para reorganizar o trabalho, com os responsáveis pela pastoral e o Conselho 

Central. Foi feita votação e com 21 votos dos presentes foi escolhida a opção 3. Haverá 

reunião no próximo domingo, dia 02/6/13, 17h00, para a qual serão convocados todos os 
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coordenadores e demais envolvidos com a pastoral missionária para iniciar os trabalhos 

de reorganização. 

3.6) Pastoral do Cenáculo: é necessário marcar encontros para dinamizar a pastoral. 

3.7) Pastoral da Saúde: nas últimas missas em que se esperava a participação dos 

enfermos a participação foi muito pequena, precisamos mudar esta situação. Precisamos 

também ampliar o atendimento aos enfermos, não podemos nos limitar ao encontro 

semanal para distribuição da Eucaristia, é necessário um acompanhamento mais 

frequente para aumentar a intimidade com a família dos enfermos e colaborar mais com 

os mesmos.  

3.8) Festas: Menores de 18 anos não podem servir bebida alcoólica - precisamos ficar 

atentos. Os convites devem estar nas mãos do Conselho, não devem ficar parados na 

secretaria.  

3.9) Campanha dos R$ 15: 376 carnês foram distribuídos, precisamos nos envolver mais 

na divulgação do trabalho no início e no final das missas, inclusive usando o momento dos 

avisos para incentivar a participação. 

3.10) Pastoral da Juventude: solicitou permissão para organizar festa junina nos dias 15 e 

16/6/13 à noite a fim de arrecadar fundos para a Jornada Mundial da Juventude, a fim de 

poder alugar um ônibus e ajudar os que tem menor poder aquisitivo a participar. Foi dada 

autorização, todos deverão colaborar porém a organização do evento é de 

responsabilidade da Pastoral da Juventude. Sugestão: pedir doação em comércios, para 

paroquianos, etc., a fim de que o resultado líquido seja o maior possível. Pe. Valdevir 

pediu aos responsáveis pelo trabalho de organização que peçam aos jovens que pensam 

na possibilidade de ir à jornada para que façam suas inscrições o quanto antes, mesmo 

que ainda não estejam certos de que vão. Outras atividades para arrecadar fundos como 

venda de coisas no final das missas estarão sendo desenvolvidas. Pensar também nos 

adultos que irão , na possibilidade de alugar um ônibus , nem que seja para ir somente 

para a Missa que será celebrada pelo Papa. 

3.11) Pastoral Social: está atenta para o trabalho em conjunto com as outras pastorais, 

principalmente com a missionária. Comentou que a Porto Seguro ofereceu a possibilidade 

de disponibilizar para pessoas assistidas pela pastoral vagas para cursos que promovem 

através de um projeto social, o primeiro curso deve iniciar em agosto/13. 

3.12) Pastoral Litúrgica: precisamos organizar os trabalhos 

3.13) Oratório São Tarcísio: precisamos viabilizar o início dos trabalhos. 

Pe. Valdevir finalizou com uma reflexão: precisamos parar com o julgamento, com 

preconceitos, ter uma Igreja mais aberta, mais próxima das necessidades e limitações das 

pessoas. Falta acolhida. 

 


