REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL E LITURGIA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
DATA: 22/03/2015 (DOMINGO) – HORÁRIO: 16h30 – 18h30
PRÓXIMA REUNIÃO: 29/04/2015 (DOMINGO) - 16h30
PRESENTES: PADRE VALDEVIR, PADRE ANDERSOM, DIÁCONO MARCIO, SANDRA, LUIZ,
FABINHO, ANDERSON, LUAN, EDSON, ROBERTO KURODA, JOSÉ KURODA, TADEU, DINAH,
TERESINHA FERNANDES, GRAÇA, SUELI, ALZIRA, RITA, MARIA LUIZA, THIAGO, RAFAEL
FURLAN, FÁTIMA, DIRCE, HELENICE, PRISCILA, UMBERTO, GUILHERME, VERA, MIRIAM,
FERNANDO (GR CANTO), WAGNINHO, ALEXANDRE, ALICE, MARCÉLIO, GORETE,
ANTENOR, DARLÉCIO, ROSE PATRÍCIO, BRÁS, DORA, MARCELIO, CLARA, MATHEUS,
WAGNER SARAGOSSA, ANA PAULA; PELA COMUNIDADE SANTA EDWIGES – SOLEDADE,
DARCI, SANTIAGO, VIVIAN, CIDA LIMA , ANA MARIA, LUIZA.
AUSENTES (com base na lista de presentes / ausentes da reunião de janeiro/15):
FERNANDO (viagem), NEUSA, IVANI, MEIRE, NILCE (compromisso familiar), LAÍS (viagem),
JULIETA, SANDOVAL, MARIA APARECIDA SILVA, ZILIANE (viagem), RAFAEL (PAST.
MISSIONÁRIA), LÉO (PAST. MISSIONÁRIA), RAFAEL PATRÍCIO, JOÃO PAULO, CARLOTA,
ERIKA, ERICK, TERESA BERGALO (compromisso familiar), MÁRIO BERGALO (compromisso
familiar), LIESE, IVAN, DIEGO, PELA COMUNIDADE SANTA EDWIGES – BORREGO,
EVANDRO, RINALDINI.
1) INTRODUÇÃO: FEITA A ORAÇÃO INICIAL MOTIVADA PELO DIÁCONO MÁRCIO
2) DOMINGO DE RAMOS:
 Montagem das bandeirinhas: será feita entre segunda e sexta desta semana à
tarde, Sueli, Dirce, Miriam, Graça, Wagninho e Rose se prontificaram a ajudar.
 No sábado às 9h00 serão montados os ramos, Sueli, Dirce, Miriam, Graça,
Wagninho, Anderson, Luis, Ana Maria, Helenice, Rita, Ana Paula, Luiza e Darci se
prontificaram a ajudar.
 Procissão: as pessoas de cada grupo que recebe a imagem se reunirão num ponto
e sairão em caminhada conforme roteiro que será informado pelo Diácono Márcio
e Saragossa. Este roteiro será montado hoje à noite. Foi passada uma lista para
que os presentes anotassem seus telefones e e-mail para facilitar comunicação do
roteiro.
3) PROCISSÃO DA SEXTA-FEIRA SANTA: Sairão 2 grupos às 19h30, um da comunidade
Santa Edwiges e um da N Sra da Defesa rumo à Matriz, os ministros se distribuirão
entre as 3, sendo 4 ministros e 4 ministras em cada local. Umberto informará para
onde cada ministro(a) deverá dirigir-se.
4) SÁBADO SANTO: é o ápice da Semana Santa, que por sua vez é o ápice do ano
litúrgico. Padre Valdevir abriu para que cada um pudesse colocar sugestões:
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Alice sugeriu enfeitar a capela com hera (planta que se alastra) e girassóis com fotos
de pessoas envolvidas com trabalho missionário no centro, mostrando como as
pessoas que se envolvem com este trabalho estão voltadas à luz que é Jesus e como o
trabalho se espalha.
Anderson sugeriu utilizar o símbolo da barca na capela também no sentido
missionário.
Guilherme comentou que pretendem usar solo de trombone na entrada da imagem
do Senhor morto.
Pe. Valdevir informou que o Lava-pés já está definido, serão 6 crianças bem novas (2,
3 anos) e 6 idosos (se possível mais de 80, 90 anos)
Pe. Valdevir disse que todos devem estar disponíveis e ajudar sempre que possível,
não esperando ser chamados. De agora até a Páscoa a paróquia estará em constante
movimento. Como houve oportunidade de todos se manifestarem, a partir de agora
serão implementadas as idéias e sugestões deverão ficar para as próximas
festifidades.
Ensaios de canto para a Semana Santa: nesta semana dias 23 e 26 às 20h00. Os cantos
que serão utilizados na procissão da Sexta-feira Santa devem ser populares e
animados, favorecendo a participação popular; tanto no grupo que sairá da N Sra da
Defesa quanto da Santa Edwiges haverá um violeiro acompanhando..
Celebração da sexta-feira à noite: jovens se reunião para ensaiar dia 23 às 20h00. Pe.
Valdevir alertou que não deve ser um teatro, e sim encenação de uma celebração. Os
jovens irão representar os quadros da via sacra e fazer paralelos com a atualidade,
remetendo a fatos positivos.; foi sugerido que o Pe. Valdevir faça a reflexão.
Microfones: cuidado especial deverá ser tomado com os microfones, qualidade do
som, volume, etc. Pe. Valdevir pediu ao menos 5 microfones disponíveis para os
momentos das narrativas da paixão. Fabinho se comprometeu a cuidar disto no
sábado dia 28.

5) MINISTROS: Precisam chegar meia hora antes das missas, e ficar até que a igreja seja
fechada.
6) BATISMO: Precisam ser mais dinamizados, animados, mais acolhedores.
7) MUDANÇA DE TERRITÓRIO DA PARÓQUIA: Pe. Valdevir disse que o território de nossa
paróquia será ampliado, pediu ao Diácono Márcio que traga urgente o mapa para que
solicite ao Bispo a oficialização.
8) PATRIMÔNIO: Devemos estar atentos à manutenção e conservação do patrimônio.
Recentemente foram investidos R$ 4.000 em utensílios, talheres, etc.
9) GRUPO DE CANTO DA SANTA EDWIGES: Não terá mais o suporte de instrumentistas e
cantores da matriz após o Domingo de Páscoa.
10) CHÁS-BENEFICENTES: Retornaremos com os chás em algumas quartas-feiras deste ano,
sendo que o convite será vendido por R$ 5,00 dando direito somente a chá e 2 cartelas de
bingo. Pratos de doces e salgados serão vendidos à parte, R$ 5,00. As pastorais da Saúde,
Missionária e Social ficarão responsáveis pelos chás, sendo que em cada data uma delas
ficará mais à frente. No chá do dia 12/4/15 será a Pastoral Missionária.
11) ALMOÇOS: próximo será no 12/4/15 com a equipe da Neusa, e em seguida teremos o do
dia das mães (10/5/15), no qual precisaremos envolver uma equipe bem maior.
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12) FESTAS DE MAIO: Em comemoração ao aniversário da Sagração ateremos uma novena
que será do dia 16/5 ao dia 25/5 com programação que será divulgada em breve. Quanto
à parte social, teremos um baile no dia 16 e a festa da pizza dia 23.
13) ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO PE. VALDEVIR – 40 ANOS: O assunto foi
discutido no Conselho Central, que decidiu por um tríduo, pegando de sábado (27/6) a
segunda (29/6), com missas nos três dias. A parte religiosa está a cargo do Pe. Paulo e
Diácono Márcio, que contarão com apoio do Pe. Andersom. Para a parte social pensamos
realizar um jantar de gala dia 27/6 e uma festa no dia 28/6. Para o jantar serão vendidos
convites para pagar os custos, mas se houver alguém que exerça trabalhos pastorais que
tenha alguma dificuldade em comprar o convite iremos viabilizar a participação. Para a
festa, precisamos pensar como fazer de forma que possa ser aberta a todos os que
quiserem estar presentes. Foi sugerido montar um comitê que cuide do assunto e aberto
para que os presentes se oferecessem a participar. Antenor se ofereceu. Além destes,
Neusa, Mário, Edson, Marcélio e Umberto irão compor o comitê, podendo ser
incluídas mais pessoas. Umberto pediu sugestões, que podem ser enviadas para o
seu e-mail (umberto.mantovani@uol.com.br).
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