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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL e LITURGIA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 07/12/14 (domingo) - HORÁRIO: 16h00 - 18h20 

PRÓXIMA REUNIÃO: a definir. 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Ana Paula, Alzira, Cacilda , Brás, Darlécio, Diego, 

Dirce, Edson, Guilherme, Laís, Luís, Marcélio, Maria Luiza, Maria Tereza, Mário, Neusa, 

Nilce, Rafael Ferreira,  Roberto Kuroda, Sandoval, Sueli, Umberto, Wagner Saragosa. Da 

liturgia: Graça, Fabinho, Wesley, Dora, Alice, Clara, Mateus. 

AUSENTES: Antenor (viagem), Carmerina, Darci, Dinah, Fernando (viagem), Ivan (viagem), 

Ivani, José Roberto (trabalho), , Maria (trabalho), Meire, Miriam, Rafael Patrício, Rita, 

Rose, Santiago, Tereza Borrego, Sandra (aniversário), Terezinha, Wagner Rinaldini 

(viagem), Vera, Waldemar, Ziliani. Da liturgia: citados Ana Laura, Anderson, Fábio Oliveira 

(trabalho), José Kuroda (trabalho), Julieta (aniversário), Tadeu (aniversário). 

1) INTRODUÇÃO: Diác. Márcio motivou a oração inicial.  

2) CANTOS MAIRANOS: Pe. Valdevir pediu música de Nossa Senhora nas Missas. Serão 

colocadas a partir do próximo folheto pois o do advento já está em uso.  

3) ENSAIOS DE CANTO PARA O POVO: Alice explicou que devido à dificuldades do grupo 

com horário irão utilizar cantos conhecidos para o Natal. Pe. Valdevir disse que é 

necessário agendar horário para que o povo possa ser ensaiado, não só em preparação 

para o Natal, mas para o ano todo. Reclamou que a má distribuição do grupo nas missas 

continua, missa das 10h30 com participação grande, pequena nas outras, principalmente 

dos domingos à noite. Alice pediu que quem tiver sugestões de canto envie, pois está 

difícil encontrar cantos como de ofertório, comunhão, etc. 

4) 2016 - 60 ANOS DE EXISTÊNCIA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ: Pe. Valdevir 

destacou a importância de 2016 para a paróquia, e em preparação teremos que ter um 

ano de 2015 bastante intenso. Precisamos de ações fortes, tanto litúrgicas com das 

demais pastorais. Marcélio lembrou que em 2015 Pe. Valdevir irá celebrar 40 anos de 

ordenação sacerdotal, e também de chegada à nossa paróquia, portanto além de 

preparatório para 2016 o ano de 2015 tem sua importância. Sandoval comentou que há 

pedra preciosa que simboliza bodas de 40 anos (rubi ou esmeralda) , que poderia ser 

trabalhado o simbolismo da pedra, bruta, lapidação, etc. Pe. Valdevir pediu sugestões às 

pastorais para que o trabalho missionário possa ser colocado em prática em todos os 

âmbitos. 

5) ORNAMENTAÇÃO DE NATAL: Precisamos colocar luzes, enfeites, etc. Ficou combinado 

que na terça-feira próxima (09/12) às 20h00 quem puder estará na paróquia para verificar 

no patrimônio o que temos de enfeites. Alice irá pesquisar preços de luzes e verificar com 

Pe. Valdevir sobre compra. A meta é deixar tudo pronto esta semana.  
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6) MANUTENÇÃO: Pe. Valdevir chamou a atenção de que precisamos ficar mais atentos 

em relação à manutenção, como por exemplo dos ventiladores: limpar, lubrificar, etc.; os 

haitianos podem executar, mas precisamos ensiná-los, estar juntos na montagem dos 

andaimes, no mostrar como se faz.  

7) TRABALHO MISSIONÁRIO 2015: Márcio fez uma apresentação sobre a fundamentação 

do trabalho missionário que faremos em 2015. É um trabalho que parte de uma 

orientação da Santa Sé. Há mais de 50 anos a Igreja percebeu a necessidade de mudança 

na sua forma de ser Igreja, o Concílio Vaticano II foi um marco na mudança, pois lá a 

Igreja percebeu a necessidade de diálogo com o mundo e ""aggiornamento" (ação 

atualizada, presença viva). A Igreja precisa se tornar luz e se renovar constantemente. A 

Igreja se apresenta com uma nova identidade, se colocando constantemente em missão. 

Uma Igreja que muda da estrutura baseada no "eu" para uma baseada no "nós". A Igreja 

deve resgatar o projeto de Jesus Cristo. Os sacramentos são fundamentais para trazer ao 

católico a consciência de seu papel participativo. Décadas de 70/80 - repressão política 

muito grande, o povo foi privado de sua liberdade, e para retirar o povo da opressão 

surge a Teologia da Libertação, e as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base). Com a queda 

do comunismo e ditaduras na América Latina a Igreja entra de certa forma em 

acomodação. Recentemente a 13ª Assembléia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 

(Vaticano de 07 a 28/10/2012) definiu a nova evangelização para transmissão da fé 

cristão. Precisamos estar na rua, ir para junto do povo, o trabalho missionário retoma sua 

importância. No Brasil, a CNBB estabelece 5 urgências, das quais a primeira é "Igreja em 

estado permanente de missão". "Ide e evangelizai toda a criatura..." - Igreja missionária 

para transformar a realidade. Uma das ações concretas de nossa paróquia é a formação 

da JMM (Juventude Missionária Mariana), que já iniciou seus trabalhos. Rafael Ferreira 

explicou que começaram a mapear as ruas de nossa paróquia, a fim de saber o que tem 

em cada endereço (residência, comércio, etc.), mapearam cerca de 10 ruas, e precisam de 

ajuda para concluir o mapeamento o mais cedo possível. Pe. Valdevir explicou que a 

sequência do trabalho inclui pedir ajuda para pessoas que recebem a imagem para tentar 

descobrir os nomes de vizinhos que não recebem. A idéia é enviarmos carta nominal para 

estas pessoas apresentando nossa comunidade, pedindo que a pessoa entre em contato 

conosco, seja via telefone, e-mail, Face, etc., e com os que abrirem espaço começaremos 

um trabalho de evangelização. Além disto, Diác. Márcio comentou que pretendemos 

retomar as celebrações nas casas com a participação dos padres, dele e ministros. A JMM 

pretende também visitas missionárias, como por exemplo a enfermos em sábados à 

tarde. Rafael Ferreira comentou que estão pensando em utilizar algum símbolo, como 

lenço que possa ser pendurado no pescoço, pulso, bolso, e pulseira personalizada, e que 

tem cerca de 20 jovens dispostos ao trabalho. Diác. Márcio comentou que o processo 

catecumenal que irá nortear a pastoral da catequese (de batismo, primeira eucaristia e 

crisma), também será utilizado no trabalho missionário. Retomando o assunto das 

sugestões pedidas pelo Pe. Valdevir, Alice comentou trabalho realizado numa cidade do 

interior chamado mães orantes : as mães se reúnem para rezar por seus filhos 



revisão 0 Página 3 de 3 
 

semanalmente. Diego pediu que haja página n o site da paróquia dedicada ao trabalho da 

JMM.  

8) SITE DA PARÓQUIA: Marcélio comentou que tem dificuldades para encontrar conteúdo 

para alimentar o site. Pe. Valdevir informou que ele precisa criar páginas específicas para 

cada pastoral, que as pastorais devem enviar conteúdo para que o Marcélio as abasteça.  

9) PASTORAL SOCIAL: Está pedindo ajuda e mantimentos para cestas de final de ano dos 

pobres assistidos. Semana passada foi distribuída carta aos paroquianos neste sentido, e 

neste final de semana distribuídos papéis com mantimentos que as pessoas devem trazer 

para montagem das cestas mensal e de Natal. A comunidade Sta. Edwiges irá doar 

frangos para a cesta de Natal. A primeira fase será a entrega das cestas básicas no início 

de dezembro, e a segunda, na véspera de Natal, das cestas natalinas. Além disto estão 

vestindo 11 crianças destas famílias.  

10) PLANEJAMENTO DAS PASTORAIS PARA 2015: Diác. Márcio pediu que cada pastoral 

elabore um planejamento para 2015, e se reúna com ele e com o Pe. Valdevir para 

validação e ajustes.  

11) NOVO PADRE EM NOSSA PARÓQUIA: Receberemos no final de janeiro um vigário 

paroquial, que ficará instalado na casa paroquial da N. Sra. da Defesa. Precisamos 

preparar a casa, limpar, mobiliar. 

12) NOVO SECRETÁRIO PAROQUIAL: Marcélio apresentou e deu as boas-vindas ao 

Sandoval. 

13) ORAÇÃO FINAL: Diác. Márcio finalizou reunião motivando uma Ave-Maria , pedindo 

que como primeira missionária ela nos abençoe e dê forças no nosso trabalho. 

 

 

 


