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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 30/6/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30 

PRÓXIMA REUNIÃO: 28/7/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 

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

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

Dora, Dirce, Marcelo, Mateus, Clara, Umberto, Ana Paula, Ivan, Darlécio, Rafael.  

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

coordenadores que tem estado ausentes desta reunião.  

Jornada Mundial da Juventude: infelizmente a quantidade de jovens que deverão vir para 

a Arquidiocese de São Paulo está bem abaixo das previsões iniciais, consequentemente a 

quantidade de jovens que deverão vir para nossa paróquia também. Ainda não temos 

informações muito detalhadas. 

Pe. Valdevir solicitou propostas de melhoria, tendo em vista que a situação das atividades 

em nossa paróquia está deixando a desejar. 

Grupos de imagem: Na reunião da pastoral ficou combinado que seria feito um folder 

para divulgação dos trabalhos pastorais nas casas que recebem as imagens, e isto ainda 

não foi feito, precisa ser feito com urgência. Outra coisa que ficou resolvida e não foi 

realizada foi o acerto das listas com os nomes das pessoas que recebem a imagem em 

cada grupo, o Conselho Central deverá cuidar para que sejam revistas o mais breve 

possível. 

Pastoral da Saúde: se distanciou do trabalho ideal, que é o de atender o enfermo de uma 

forma global, não só levar a Eucaristia. Para fazer este trabalho é necessário que os 

membros de pastoral se dediquem pelo menos duas horas por semana. Chegando na 

casa, precisam verificar se existem algo a ser feito (limpeza, etc.), em seguida fazer a 

preparação espiritual (orações, conforto, etc.) que deveria durar pelo menos uma hora e, 

após o ministro passar, verificar se ainda falta algo, como deixar algum alimento pronto, 

ajudar de alguma forma. Finalmente, estar atento às condições e informar à Pastoral 

Social qualquer necessidade de ordem econômica, e se perceber algo mais conversar com 

o padre para verificar o encaminhamento adequado. A Alzira precisa de apoio devido ao 

atual momento que está vivendo, em virtude da doença do marido. 

O Conselho Geral e o Conselho Central  precisam estar mais atentos à pastoral de 

conjunto, somos responsáveis por tudo o que acontece na paróquia, saber o que 

acontece nas pastorais que não coordenamos ou trabalhamos diretamente. Precisamos 

incentivar as pessoas à participação mais intensa nos trabalhos pastorais, e aquelas que 

ainda não participam a participar. Alguns exemplos: temos apenas 30 crianças na 

catequese, todos devem sentir-se incomodados com isto e agir para que esta situação 

mude, a pastoral missionária pode ajudar divulgando o trabalho nas famílias que recebem 

a imagem, a pastoral da catequese pode analisar as fichas das famílias e verificar aquelas 
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que tem pessoas que ainda não receberam o sacramento da Eucaristia. Conforme 

sugerido pelo Diác. Márcio, para melhorar este aspecto os membros do Conselho deverão 

estar mais presentes na paróquia nos sábados à tarde para atendermos os coordenadores 

de pastoral, e definirmos as ações necessárias, orientar os trabalhos, etc. 

Curso de segunda-feira: Foi feita uma breve análise do curso, as opiniões foram muito 

boas, apenas o número de pessoas que fizeram deixou a desejar, principalmente a falta 

dos coordenadores que trabalham em áreas catequéticas. Diác. Márcio aguarda 

sugestões sobre tema para o próximo semestre, uma vez que o deste termina amanhã. 

Foi sugerido o tema "trabalho pastoral", ele e o Pe. Valdevir vão definir qual será. 

Durante a Missa celebrada na Paróquia Santa Terezinha no dia 23 de junho, 18h00, por 

ocasião da comemoração pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Pe. José Roberto 

Novaes foram ditas inverdades em relação ao comportamento de nossa comunidade 

durante a estada do Pe. José Roberto aqui, em relação à forma como a comunidade teria 

tratado seus aniversários de ordenação sacerdotal. Por conta disto será elaborada uma 

carta que será encaminhada a D. Sérgio solicitando reunião para tratar do tema. O 

rascunho da carta será elaborado pelo Umberto, enviado para sugestões hoje, e o original 

estará pronto para assinatura dos membros do Conselho Central amanhã à noite. 


