REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
DATA: 28/4/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30
PRÓXIMA REUNIÃO: 26/5/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30
PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Tereza Borrego, Margarida, Roberto Kuroda, Luiz,
Rita, Wagner Sar., Edson, Guilherme, Ana, Mário, Tereza, Jarbas, Anderson, Rogério,
Umberto, Neusa, Sandra, Dirce, Alzira, Terezinha, Santiago, Marcelio, Mateus, Rafael,
Petterson, Lidiana.
1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial, Pe. Valdevir solicitou que cada um colocasse o que
considera que falta para nossas pastorais melhorarem. Pontos colocados:
1.1) Falta de: comunicação entre pastorais, motivação das pessoas, espiritualidade,
compromisso, fé, integração entre as pastorais - cada uma preocupada somente com suas
atividades, pessoas para as pastorais, entender o que as pessoas buscam para atender às
suas expectativas, sobrecarga de trabalho para algumas pessoas - planejamento.
1.2) não nos modernizamos, nossas estratégias e modelos estão ultrapassados
2) REFLEXÃO PE. VALDEVIR SOBRE PONTOS ACIMA: Não nos preparamos para responder
às expectativas das pessoas, não conseguimos acompanhar a evolução / modernização do
mundo - a própria Igreja como um todo reconhece as dificuldades em função disto.
Solução:
1º Passo: Membros do Conselho assumirem a espiritualidade de Conselho, quando
tivermos momentos de espiritualidade precisa haver participação, mesmo que isto exija
algum sacrifício como abdicar de compromissos particulares. Temos mais ou menos trinta
mil pessoas na paróquia que dependem de nossa ação, e isto exige uma espiritualidade
fortalecida, um trabalho missionário de todos. A espiritualidade é o "combustível" que
alimenta o "motor" de nossa ações.
2º passo: Assumir o compromisso com a pastoral. Entender a importância do trabalho e
agir com responsabilidade. Exemplos:
Saúde: participar de uma missa dominical por mês com a participação de todos os
membros uniformizados, cada mês num horário diferente, para que as pessoas da
comunidade vejam os membros da pastoral e se motivem a colaborar no trabalho.
Resgatar as reuniões mensais para orientar os membros e trabalhar a espiritualidade. A
Alzira irá conversar com os membros da pastoral para verificar se podem adotar a
primeira sexta-feira de cada mês às 15h00.
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.
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Cenáculo: incentivar os membros do grupo a estarem uniformizados na missa do grupo,
todo último domingo de cada mês às 19h00 (hoje teremos).
Liturgia: utilizar uniforme durante as missas - usar as opas brancas que temos prontas.
Comunicação: se limita aos trabalhos no site e impressos, precisamos incentivar mais
pessoas a desenvolverem trabalhos de comunicação.
Terceira Idade: não temos trabalho voltado à terceira idade, precisamos desenvolver
pastoral que possa trabalhar com este grupo.
Oratório São Tarcísio: deverá ser dinamizado o trabalho.
3) AÇÕES DIVERSAS:
3.1) Cada coordenador deve falar com os membros de sua pastoral para participarem
intensamente das atividades do mês de maio, tanto litúrgicas (destaque para o
aniversário de sagração, Pentecostes e Corpus Christi), quanto sociais: colaborar nas
equipes de trabalho no almoço do dia das mães (12/5) e na festa da pizza (25/5),
preenchendo a lista entregue na reunião , e entregando à Sandra até dia 03/05, e chamar
para a missa que acontecerá às 20h00 neste dia. Em relação à Vigília de Pentecostes
(18/5) os coordenadores deverão entregar na secretaria o que sua pastoral pretende
fazer durante a vigília até dia 12/5 (15 minutos para cada pastoral: Adolescentes +
Perseverança, Juventude + Crisma, Catequese, Cenáculo, Liturgia + Batismo, Missionária,
Saúde + Social, Santa Edwiges). A Sandra irá telefonar para todas as pessoas da equipe de
trabalho convidando para a missa do dia 03 e preencher a mesma lista entregue na
reunião.
3.2) Convites da festa da pizza estarão disponíveis no domingo, dia 04/5/13, cada
coordenador deverá retirar os convites destinados à sua pastoral na secretaria da
paróquia no domingo pela manhã ou no decorrer da semana, o mais cedo possível.
3.3) Na cozinha precisamos padronizar o feitio / tempero dos alimentos. Sendo assim, nas
festas da pizza concentraremos isto no Marcelo (apoio do Umberto) e nos almoços na
Neusa e Alzira (deverão conversar e definir quem fica com a responsabilidade e quem
apoia)
3.4) O espaço de assuntos diversos do Lumen passará a ser utilizado para mensagens
relacionadas à Jornada Mundial da Juventude, resumo do curso que está sendo
ministrado às segundas-feiras e assuntos relacionados à Igreja (avisos da Arquidiocese, da
Santa Sé, etc.). Umberto irá avisar ao Ziliane.
3.5) Pastoral da Juventude: material que for divulgado para os jovens, seja nas reuniões ,
seja no Facebook devem passar pela análise do Conselho Central, quando mais simples
pelo Diácono e o Padre Valdevir, inclusive filmes.
3.6) Divulgar no site e no informativo Lumen o Facebook da Pastoral da Juventude.
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3.7) Precisamos 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.
3.8) Sugestão: desenvolver camisetas customizadas para as pastorais - ficamos de analisar
e verificar a possibilidade, para liturgia por enquanto serão utilizadas as opas conforme já
mencionado anteriormente.
4) PRINCIPAIS EVENTOS DE MAIO/2013:
03/5/13 - 20h00 - Missa com a participação de todas as pessoas que fazem parte das
equipes de trabalho
04/5/13 - 13h às 18h - Curso de Noivos
11/5/13 - 14h às 17h - Curso de Batismo ; 19h - Batizado (8h às 17h preparação do
almoço do dia das mães)
12/5/13 - 12h00 - Almoço do dia das mães
18/5/13 - 19h00 - Casamento ; 20h00 - 22h00 Vigília de Pentecostes
19/5/13 - Pentecostes - Missas nos horários habituais; 16h00 - Reunião da Liturgia
23/5/13 - 20h00 - 1º Dia do tríduo da festa do aniversário de sagração
24/5/13 - 20h00 - 2º Dia do tríduo da festa do aniversário de sagração
25/5/13 - 19h00 - Missa Solene do aniversário de sagração - provável presença do Bispo
D. Sérgio ; 20h30 - Festa da Pizza
26/5/13 - 16h00 - Reunião deste Conselho
30/5/13 - Corpus Christi
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