REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
DATA: 01/9/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30
PRÓXIMA REUNIÃO: 29/9/13 (domingo) - HORÁRIO: 16h30
PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Guilherme, Mário, Roberto Kuroda, Custódio,
Ziliane, Edson, Wagner Saragosa, Cida Macedo, Dirce, Alzira, Neuza, Laís, Ana Beztriz,
Umberto, Sandra, Luís, Terezinha, Anderson, Antenor, Ivani, Ivan.
1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial (texto do Eclesiástico 3,1-20), Pe. Valdevir fez
uma reflexão sobre a leitura: temos uma história na comunidade marcada por
pessoas, e estas pessoas precisam ser respeitadas pelos que estão entrando. Não
se pode esperar, por exemplo, de pessoa que estavam ativas 30 anos atrás que
consigam fazer o mesmo agora, mesmo assim precisamos ter respeito por elas,
pelo que contruíram. Outro ponto é que as pessoas mais atuantes hoje são as que
estão há mais tempo aqui, e é preocupante ver que os que estão há mais tempo
não se dedicam tanto, resumem-se a fazer tarefas estanques sem envolvimento
com as demais pastorais. Como reverter? Não podemos nos tornar uma igreja
envelhecida, precisamos ser uma igreja que se renova a todo momento. Como
fazer isto? Algumas pistas: primeiro, cada um precisa assumir seu papel, precisa
querer fazer, precisa se fazer presente e dar seu testemunho, e isto pode
acontecer na participação das Missas às sextas-feiras, que é um momento de
encontro de todos os que trabalham em pastorais, presença em momentos de
oração, como terço dos homens, das mulheres, etc. Todos devem zelar pelo
patrimônio da comunidade, pelas pastorais, estar atentos a tudo o que acontece e
contribuir de maneira constante em tudo o que puderem.
2) ALMOÇO DIA 08/9/13: Todos os que puderem ajudar, favor informar à Sandra no
início da semana. Precisamos divulgar, todas as atividades que tivermos daqui pra
frente precisam ser um sucesso pois o caixa da paróquia está precisando de
reforço.
3) FESTA DA PRIMAVERA: Dias 21, 22, 28 e 29 de setembro e 05 e 06 de outubro, a
partir das 19h00. Na sequência do que foi citado no ítem anterior, todos precisam
se envolver, todas as pastorais atuar ativamente independente de algumas como
catequese, perseverança, jovens, que tem uma participação mais específica com
as danças / apresentações. O sucesso da festa contribui, além do aspecto
econômico, também para o envolvimento das pessoas com a comunidade. As
pastorais responsáveis pelas barracas serão: CHURRASCO: Cenáculo; PASTEL:
Santa Edwiges/Missionária; DOCES: Catequese/Missionária; PIZZA:
Saúde/Missionária; BAR: Ministros; DIVERSÃO: Perseverança, Adolescentes,
Juventude. Demais pastorais devem se dividir para ajudar nestas barracas. Além
das apresentações da catequese, perseverança, jovens, precisamos pensar como
envolver outras, por exemplo, desfile de senhoras com flores, etc. Precisamos
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envolver TODAS as pastorais, TODA a comunidade. Vamos motivar todos os
membros de pastoral para participarem da Missa de sexta-feira, dia 13/9/13
20h00, para darmos um grande incentivo à festa. Após a Missa todos os
coordenadores deste concelho devem permanecer para reunião de acerto de
detalhes da festa.
4) AUSENTES: Devemos questionar os que não estiveram presentes na reunião para
verificar os motivos da ausência, e pedir mais responsabilidade nos casos em que
a justificativa não for adequada.
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