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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 23/3/14 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Alzira, Rita, Tadeu, Olavo, Sandra, Cleonice, 

Mirian, Neusa, Roberto Kuroda, Kurodinha, Maria Teresa, Nilce, Carmerina, Mario, Fábio, 

Fabinho, Saragossa, Edson, Sueli, dirce, Umberto, Lia, Maria,  Alice, Luis, Clara, Mateus, 

Dora, Anderson, Luiza( Sta Edwirges), Guilherme, Terezinha Fernandes, Waguininho, Ana 

Paula, Daniele, Ivani, Antenor, Bras, Ana Beatriz, Marcelo, Néia, Paulinho , Alexandre( Sta 

Edwirges)  

1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial, Pe. Valdevir disse que estamos num processo de 

acomodação constante, precisamos mudar este cenário. Dirce disse que há exceções, 

citou o exemplo do trabalho que foi feito pela pastoral social com a dona Cida Bueno 

comentando, com ajuda da Neusa, o trabalho realizado. Pe. Valdevir concordou, mas 

disse que há muitas outras pessoa que deveriam ter a mesma atenção e suporte, como o 

Ronaldo. Solicitou então que fosse feito um levantamento do que ficou resolvido na 

última reunião para vermos como de fato estamos num processo de acomodação: 

1a) Coisas que não foram feitas: as pastorais deveriam ajudar na limpeza da igreja; não 

fizemos nada para aumentar a receita do dízimo em R$ 5.000 por mês, só o Pe. Valdevir 

falou do assunto nas missas; não vemos os coordenadores agindo com animação, alegria, 

disposição, motivando os membros da pastoral; não organizamos as demais equipes de 

trabalho nos moldes da equipe de cozinha; estruturação da pastoral de conjunto. 

1b) Coisas que foram parcialmente feitas, mas deixando muito a desejar: alguns ministros 

chegam um pouco antes da missa e esporadicamente ficam para ajudar a fechar a igreja; 

atuação da pastoral da saúde; cobrança do Márcio em relação às pastorais. 

1c) Coisas que foram feitas e agora vamos acompanhar para ver o resultado: reunião com 

grupo de canto (21/3 20h30), catequistas (22/3 9h00), juventude (23/3 9h00) para 

estruturar as pastorais; pastoral missionária está atualizando listas e passou o que já fez 

para a Bia, que ficou de compilar as informações para divulgação e coordenadoras dos 

grupos foram orientadas sobre acompanhar as famílias; panfletos para divulgação da 

catequese. 

2) As reuniões com as pastorais continuarão a ser feitas para reestruturação e, se não 

conseguirem se adequar e melhorar, poderão ser extintas. 

3) Catequese: Umberto informou que com base na reunião que houve ontem com a 

participação das catequistas e do Pe. Valdevir iremos trabalhar nos moldes da pastoral 

familiar, envolvendo a família no trabalho, sem prazo definido para que recebam a 

Eucaristia pela primeira vez. O objetivo é formar a criança para a vida em comunidade, e 

com isto promover o crescimento da fé, utilizando o RICA e as sugestões pastorais para a 

implementação da iniciação à Vida Cristã elado pela Arquidiocese de São Paulo 

(fev/2014). Utilizaremos técnicas das mais diversas para tornar os encontros mais 
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dinâmicos, como sala de informática, vídeos, dinâmicas, danças, cantos, visando 

promover encontros mais proveitosos, e iremos ter encontros ao menos mensais com os 

pais. A participação da missa também será fundamental. Antenor comentou que em 

reunião com Dom Odilo e padres na qual participou foi comentado que precisamos criar 

bases para resgatar o orgulho de sermos católicos, de sermos inseridos na doutrina 

católica. Pe. Valdevir comentou que temos alguns movimentos tais como Catecumenato, 

carismático, e orientações de prelazias como a Opus Dei que tem um estilo bem radical 

que não poderíamos utilizar aqui, nossa cultura é diferente. 

4) Estamos deixando muito a desejar em itens que poderiam ser resolvidos com mutirão. 

Márcio comentou que está horrorizado com o estado da sala de velas da N. Sra. da 

Defesa, Pe. Valdevir disse que tem lixo (mato que foi cortado) na calçada que o Fernandes 

não tirou, e quem foi ontem à missa (ministros, liturgia, grupo de canto) poderiam ter 

tirado e não o fizeram, poderíamos deixar o salão em condições de uso e aluga-lo para 

arrecadar fundos, os banheiros da sacristia não funcionam e poderiam ser resolvidos de 

forma simples como conserto de válvula e instalação der rabicho para alimentar as 

torneiras; e sobre a matriz informou que irá contratar um profissional para instalar a 

iluminação de emergência, comentou também que tem uma estufa em frente à porta da 

secretaria que precisa ser removida e está acabando o final de semana e nada.  

5) Festa da Pizza: foi solicitado que as pessoas dessem o nome para ajudar na equipe de 

trabalho no final das missas das 8h00 e 10h30, cerca de 25 pessoas deram o nome porém 

pouco que estão nesta reunião e participaram destas missas.  

6) Cursos da paróquia: precisamos nos empenhar para participar. Às segundas-feiras 

temos cerca de 60 pessoas participando porém aos sábados somente 10; Dirce disse que 

acha que o curso do sábado está bom e que deveria ter uma participação maior. 

7) Ministros e ministras são responsáveis pela conservação da nave e presbitério da 

Igreja, Cleonice não deve se envolver. A responsabilidade pelo piso da igreja, incluindo 

Capela do Santíssimo e Capela das Almas, passa a ser do Wagner Saragosa e Brás. Dirce e 

Fernando, o grupo de canto deve manter o mezanino limpo e organizado; o Fábio 

Oliveira, Fabinho e Guilherme passam a ser responsáveis por toda a parte do som tanto 

da igreja, como do salão e em festas; com apoio das catequistas, são agora responsáveis 

pelo piso das salas de reunião, o salão maior fica sob a responsabilidade do Mário e 

Anderson, que cuidarão também das equipes de servir para festas e o salão menor fica 

sob a responsabilidade do Luis, a cozinha continua com o Marcelo e Umberto, o Bar com 

o Wagner Saragosa, a Copa com a Tereza Gil,  a Nossa Senhora da Defesa passa a ser 

responsabilidade do Antenor, 

8) Ministros e participantes do grupo de canto devem participar de duas missas por 

domingo. 

9) Preparação para Páscoa: Pe. Valdevir disse que a pastoral da Liturgia foi chamada a 

participar desta reunião para, em conjunto com este Conselho, definir o que fazer. Espera 
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sugestões para dinamizar toda a Semana Santa, principalmente como dinamizar as missas 

de quinta e sábado, e a celebração da sexta. Ana foi autorizada a falar com bolivianos 

para chama-los a participar da cerimônia do Lava-Pés. Bia foi autorizada a montar um 

grupo de pelo menos 10 pessoas para ficarem em vigília de oração na madrugada de 

quinta para sexta-feira Santa – quem vier não deve vir para dormir ou passar o tempo, e 

sim manter um espírito de oração constante. Ziliane já está começando a confecção das 

bandeirinhas. Ivani sugeriu trabalharmos os temas da campanha da fraternidade no 

Tríduo Pascal, para refletir sobre como desenvolvemos estes temas. Pe. Valdevir pediu 

sugestões para capela do santíssimo , esta semana deve começar a reforma dela e na 

sequência deverá ser enfeitada para a Páscoa. Márcio sugeriu procissões, que poderão 

acontecer tanto no Domingo de Ramos como na Sexta-feira da Paixão, à noite, talvez até 

mesmo da Ressurreição, no Sábado Santo após a Vigília Pascal. Ficou definido que vamos 

lavar a Igreja e trocar os feltros dos pés dos bancos, sendo que será contratada uma 

semana para fazer a limpeza durante o dia, porém à noite precisam vir homens para 

movimentar os bancos. Este trabalho será feito dias 09, 10 e 11/4/13 às 20h00 com a 

coordenação do Umberto, sendo que nesta reunião deram o nome para ajudar: Umberto,  

Saragossa, Bia, Zé, Fabinho, Fabio, Olavo, Guilherme, Paulinho, Alexandre, Waguininho, 

Mario, Sueli, Neusa, Alzira, Terezinha.  


