
 

ATA DA ASSEMBLÉIA PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ - 01/9/14 

HORÁRIO: 20h15 - 21h45 

TEMA: TESTEMUNHAS DE JESUS CRISTO NA CIDADE 

DESENVOLVIMENTO: 

ORAÇÃO INICIAL ( motivação Diácono Márcio): Pai Nosso. 

Um paroquiano leu a LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (At 1,1-8). O Diácono Márcio fez 

uma reflexão sobre o texto: Jesus Cristo nos deixa a missão de sermos suas testemunhas. 

Como atender a este chamado? Precisamos definir como faremos isto em nossa paróquia, a 

partir do Projeto de Evangelização Quarienal (2013-2016) apresentado no 11º Plano de 

Pastoral da Arquidiocese de São Paulo. 

Em seguida o Diácono Márcio motivou que todos cantassem juntos o CANTO: Estaremos aqui 

reunidos, como estavam em Jerusalém... 

O Diácono Márcio aprsentou o RESUMO DA TEMÁTICA DE CADA UM DOS 4 ANOS: 

2013: Ano da Fé, A fé que professamos: "Senhor, aumentai em nós a fé", Constituição 

Dogmática Lumen Gentium 

2014: A fé que celebramos e rezamos, "Verdadeiramente Deus está entre nós" , Constituição 

Conciliar Sacrosanctum Concilium 

2015: A fé que testemunhamos, "Vós sereis minhas testemunhas", Constituição 

Pastoral Gaudium et Spes 

2016: A fé que vivemos, "Se me amais observareis os meus mandamentos", Constituição 

Dogmática Dei Verbum 

Foram definidas 6 urgências, sendo duas fixas para os quatro anos, e uma específica para cada 

ano. Em 2013 tivemos como urgêncis a Sexta urgência – A Igreja e a evangelização dos jovens 

e a Quarta urgência: Igreja – comunidade de comunidades; em 2014 estamos com a Segunda 

urgência: Igreja – Casa da iniciação à vida cristã , em 2016 teremos a Primeira urgência: Igreja 

em estado permanente de missão e a Quinta urgência: Igreja a serviço da vida plena para 

todos. 

O Pe. Valdevir refletiu sobre as URGÊNCIAS PARA O ANO DE 2015, de forma que delas a 

comunidade escolhesse 3 para tornar PRIORIDADES. A escolha da comunidade foi a seguinte: 

Primeira urgência: Igreja em estado permanente de missão 

2. Missões populares, com períodos de forte envolvimento dos agentes de pastoral durante o 

ano, visando ambientes, áreas e grupos, para um anúncio claro da pessoa, da mensagem e da 

redenção de Cristo e da alegria de ter fé e de ser parte da Igreja. 



3. Visitas domiciliares e a outros ambientes, levando, com o anúncio explícito do Evangelho, o 

convite para a participação na vida das comunidades eclesiais. 

Quinta urgência: Igreja a serviço da vida plena para todos 

8. Fortalecer a organização dos cristãos leigos e leigas por meio do Conselho de Leigos da 

Arquidiocese de São Paulo e dos grupos de articulação dos leigos, que vão se constituindo no 

âmbito dos setores pastorais, para o amadurecimento da vida, missão e vocação laical. 

Para cada uma das três PRIORIDADES será definido um PROGRAMA / PROJETO PASTORAL 2015 

que será enviado ao Setor Tucuruvi, constando: OBJETIVO (O que?), JUSTIFICATIVA (Por que?), 

AÇÕES (Como?), SUJEITOS/RESPONSÁVEIS (Quem?), DESTINATÁRIOS (Para quem?), 

CALENDÁRIO (Quando?), MEIOS/RECURSOS (Com que?). O Conselho Central se encarregará de 

elaborarestes 3 PROGRAMAS / PROJETOS - quem quiser colaborar está convidado, os quais 

deverão ser entregues na próxima reunião do Setor Tucuruvi que acontecerá na próxima 

semana.  


