REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
DATA: 04/5/14 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30
PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Alzira, Rita, Guilherme, Sueli, Maria, Thereza
Borrego, Roberto Kuroda, Neusa, Dirce, Edson, Maria Luiza, Thereza Gil, Vera Lúcia,
Ziliani, Antenor, Santiago, Luís, Tereza Bergalo, Mário Bergalo, Sandra, Teresinha
Fernandes, Anderson, Nilce, Marcelo, Laís, Bráz, Ivani, Umberto
1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial, Pe. Valdevir fez uma pergunta: quem sou eu? A
partir desta pergunta fez uma reflexão sobre não sabermos quem somos, e , sendo assim,
não podemos falar em atividade sem saber quem somos. Se somos frutos do sistema,
teremos uma comunidade que se adapta à vontade do sistema, na qual todos somos
escravos dele. Precisamos ser agentes que buscam fazer o que é correto, e a comunidade
ser fruto da ação de todos os que querem fazer o que é correto. Tenho que ter
consciência que sou uma mola propulsora da história. Precisamos trabalhar a pastoral de
conjunto mas não conseguimos ir além do trabalho de cada pastoral, de cada atividade.
Precisamos ter uma visão comum dos objetivos, o "eu comunitário", com todos
convergindo para o mesmo ponto, sem divergências. Precisamos acabar com o "se
precisar me chama", estando disponíveis e tomando iniciativa de estar presentes ao
máximo. Esta comportamento deve ser padrão nos coordenadores que devem também
trabalhar para que todos os membros de sua pastoral façam o mesmo. Um exemplo
recente de sucesso de ação convergente foi o comportamento da comunidade em relação
aos haitianos que recebemos nesta semana, precisamos que não seja um exemplo
isolado, mas uma rotina. Somos uma comunidade de fé, fundamentada no amor, onde
cada um deve viver o cristianismo, doação, serviço, participação. Pe. Valdevir questionou
então cada um dos presentes para saber se concordavam com a reflexão e, um a um,
todos disseram estar dispostos a tornar-se parte do "eu comunitário".
2) Dentro das orientações pastorais da Arquidiocese de São Paulo temos as "Sugestões
Pastorais para a implementação da Iniciação à Vida Cristã" publicado em 10/2/14.
Precisamos reestruturar o trabalho das pastorais catequética alinhando-o com este
documento, garantindo o conjunto do trabalho entre as pastorais do Batismo, Catequese
e Crisma, lembrando que o trabalho vai desde o nascimento até a morte. Para isto fica
instituída uma comissão formada por Diác. Márcio, Antenor, Nilce, Rita e Umberto, cujos
nomes serão enviados via e-mail ao Pe. Paulo para que participem dos encontros
relacionados ao tema. Já estamos trabalhando a Catequese infantil nesta linha,
envolvendo os pais no processo de preparação para a Primeira Eucaristia dos filhos, em 7
encontros dominicais. A participação dos pais foi expressiva nos dois primeiros encontros.
3) Haitianos:
3a) precisamos ajudar ao máximo para empregá-los, estão angustiados na expectativa de
conseguir emprego e enviar auxílio financeiro às famílias que os deixaram no Haiti.
Durante a Missa de hoje das 10h30 foi feita uma consulta à comunidade sobre
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contratarmos 2 deles, e a comunidade aclamou que sejam 3. Precisamos mesmo repor as
vagas que foram deixadas pelo vigia noturno, caseiro e funcionário de limpeza, que não
foram repostos até o momento. Entretanto isto irá gerar um gasto adicional para o qual
não estamos preparados, portanto foi feita a proposta de que cada paroquiano aumente
R$ 10,00 no valor do seu dízimo, desta forma conseguiremos um aumento em torno de
R$ 5.000 para fazer frente a esta despesa.
3b) Precisamos de ajuda durante a semana que vem pois a quantidade de telefonemas e
contatos que estamos tendo está muito grande, portanto quem puder deve aparecer na
paróquia no horário de funcionamento da secretaria para ajudar no atendimento. Quanto
ao almoço e jantar, estão recebendo do governo auxílio com ticket para o Bom Prato no
almoço e marmitas à noite, porém precisamos estar atentos para fazer algo a nível
emergencial se falhar alguma refeição. A partir de 06/5/14 passarão a ter também ticket
para café da manhã, portanto amanhã ainda precisaremos fazer o café - 3 senhoras se
ofereceram para vir às 7h00, e o Ziliani e Santiago ficaram de colaborar, Ziliani trará o
pão.
4) Sacristia: a Cleonice está bem fragilizada, precisamos ajudar cada vez mais, ficando
atentos e participando ativamente das atividades da sacristia. Sendo assim o Umberto
deverá elaborar um plano de suporte envolvendo ministros e liturgia, de forma que a
Cleonice tenha toda a ajuda necessária.
5) Iniciativas não devem ser tomadas sem a orientação da pessoa encarregada da
atividade. Na dúvida de quem é responsável, questionar o Pe. Valdevir ou o Diác. Márcio.
6) 25/5/14 D. Sérgio virá à paróquia por ocasião das festividades de comemoração de
mais um ano da Sagração. Em breve o Pe. Valdevir irá confirmar o horário com ele, para
definirmos o que fazer após a participação dele na Missa. Se for na Missa das 10h30
podemos pensar num almoço, envolvendo ou não a comunidade toda. Isto vai depender
do andamento das vendas de convites da festa da pizza.
7) Festa da pizza: O Ivan e Santiago estão responsáveis pela distribuição e acertos dos
convites. Os convites foram distribuídos para as pastorais Missionária, Canto, Cenáculo,
Saúde, Catequese, Social, Ministros, Apostolado da Oração e Santa Edwiges. Além disto
foi definida uma comissão formada por Marcelo, Ziliani, Tereza Gil, Neusa e Dirce,
encarregada de dinamizar e incentivar a comunidade para que a festa atinja o maior
sucesso possível através de uma grande venda de convites e presença na festa, através da
motivação de coordenadores, propaganda na internet, folhetos, etc. Além disto as
pastorais devem se envolver, Missionária com coordenadores de grupos batendo de
porta em porta oferecendo convites, Saúde motivando as famílias dos enfermos,
Catequese envolvendo pais das crianças da catequese, etc.
8) Tríduo em preparação da festa da Sagração: dias 22, 23 e 24/5/14, com a Festa no dia
25/5/14.
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9) Almoço do dia das mães: ficou combinado que todos os presente a esta reunião terão
que ajudar no sábado e domingo a partir das 8h00 nos trabalhos relacionados. Somente
manifestaram que não poderão estar neste período:
Sueli e Laís: virão só no domingo.
Ivani: virá só no sábado, das 11h00 em diante.
Maria Luiza: virá sábado a partir das 14h30, domingo das 9h00 às 11h00 e após terminar
o almoço com a família.
Teresinha Fernandes: não virá, trabalha sábado e no domingo já se comprometeu a estar
com a família na casa da sogra.
Thereza Bergalo: não virá, fará uma cirurgia dia 08/5/14.
Mário Bergalo: virá só no sábado.
Anderson: virá só no sábado pela manhã.
Marcélio: virá no sábado à tarde e domingo.
Os coordenadores ausentes nesta reunião serão contatados para confirmarem sua
participação.
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