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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ 

DATA: 31/8/14 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30 

PRÓXIMA REUNIÃO: 28/9/14 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 

PRESENTES: Pe. Valdevir, Saragosa, Roberto Kuroda, Luis, Umberto, Alzira, Dinah, Maria 

Luiza, Sueli, Edson, Rita, Ziliani, Dirce, Rose, Brás, Ana Paula, Mário , Tereza Bergalo, 

Marcélio, Anderson, Antenor, Vera, Sandra, Terezinha, Ivan, Darlécio.  

Após oração inicial, Pe. Valdevir iniciou com uma pegunta: você foi a um enterro, na hora 
de enterrar o defunto todos foram embora e você ficou sozinho, o que fazer? Deixou a 
pergunta no ar e em alguns momentos a retomou, sem ter resposta esperada até o final 
da reunião. Na sequência iniciou com reflexão sobre o evangelho do dia (Mt 16,21-27): 
Jesus enfrentou poderes político, religioso, econômico, e assumiu as consequências, 
morrendo por isto. Estes poderes podem nos alienar se não estivermos atentos. Como 
nos tempos de Jesus, infelizmente ainda hoje muitos se deixam alienar, muitas vezes por 
interesse econômico. No campo político precisamos estar atentos principalmente neste 
momento de eleições, ideal estudarmos as propostas dos candidatos e nos reunirmos 
para avaliá-las e escolher a melhor proposta, a fim de termos um voto consciente. Temos 
responsabilidade com praticamente 40.000 paroquianos, qual nosso envolvimento? Qual 
o trabalho das pastorais da juventude, família, etc.? Precisamos agir e manter vivas estas 
ações, evitando o esfacelamento delas com o tempo. Isto depende de nosso 
desprendimento, de dedicação, de sacrifício, de denunciar os erros do poder enconômico, 
político e religioso e trabalhar para que sejam corrigidos. No âmbito paroquial esta 
situação é a mesma, muitas vezes nos escondemos atrás de nossos problemas, nos 
acomodamos na rotina. Na sequência da reflexão foram tratados os seguintes assuntos: 

1) Apresentação após a comunhão na missa das 10h30 de hoje: foi boa a intenção, 
precisamos continuar dinamizando as missas, porém precisamos coordenar melhor as 
ações para evitar que fique cansativo, e evitar conflito como hoje que queríamos detacar 
uma questão que acabou sendo prejudicada. 
 
2) Caixa da paróquia está baixo, precisamos de ações para recuperá-lo. Com a 
contratação dos haitianos e as despesas com material que eles gastam nas atividades de 
reforma, manutenção, etc., precisaríamos de um reforço que viria do aumento do dízimo 
conforme consulta feita nas missas, mas a maioria do povo ainda não aumentou. O 
dízimo aumentou em aproximadamente R$ 3.800,00 mas este aumento "sumiu" em 
função de alguns dizimistas que atrasaram pagamentos ou deixaram de pagar. Temos 
uma quantidade razoável de dizimistas pagando valores irrisórios se considerarmos a 
condição sócio-econômica dos paroquianos, além daqueles que há muito tempo não 
reajustam o valor do dízimo, que foi corroído pela inflação. Precisamos continuar 
trabalhando na conscientização dos paroquianos, e os coordenadores precisam trabalhar 
também com os membros de suas pastorais. Teremos festas nas próximas 3 semanas 
para amenizar a situação de setembro, e precisamos do empenho de todos, trabalhando 
nas festas, vendendo convites, divulgando as festas, para que tendo um bom resulta do 
financeiro amenizemos a situação de forma satisfatória. A festa da pizza de ontem foi 
boa, mais de 300 pessoas no salão, e com isto tivemos um resultado que ajudará a pagar 
contas que vencem amanhã. 
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3) Precisamos acreditar que Deus age na história, somos meros colaboradores neste 
processo. É Deus quem realiza através de nós, se acreditarmos nisto, conseguiremos 
todos os resultados pastorais e financeiros que esperamos. Precisamos fazer com que os 
membros das pastorais acreditem nisto, e se entreguem à providência divina, que abram 
seus corações e se tornem instrumentod da ação de Deus. 
 
4) Festa da Pizza de 30/8/14: como já informado, o resultado financeiro foi bom, mas 
precisamos estruturar um pouco melhor a equipe de trabalho. No horário combinado 
para iniciar os trabalhos (13h00) não tinha praticamente ninguém, as pessoas foram 
chegando no decorrer da tarde. Interessante perceber que pessoas novas apareceram, 
como que socorrendo nossa necessidade - isto mostra como Deus age, chamando 
pessoas conforme nossa necessidade. Com isto conseguimos ter tudo pronto no horário. 
Porém na festa tivemos dificuldades com a equipe de servir, pouca gente servindo com 
certeza fez com que vendêssemos menos bebidas do que era possível, o pessoal que 
trabalhou ficou sobrecarregado. 
 
5) Assembléia Paroquial: faremos amanhã (01/9/14) a partir das 20h15, é fundamental a 
presença de todos, e também divulgar para que os membros da pastoral participem. 
 
6) Missa em louvor a N. Sra. da Luz dia 02/9/14: colocaremos intenção especial por D. 
Joaquim - amanhã (01/9/14) faz 1 ano de seu falecimento. 
 
7) Bingo de 05/09: Alzira irá conseguir mais umas 3 pessoas para ajudar na cozinha, 
teremos coisas simples, porção de calabresa, queijo, amendoim, o Brás, Saragosa, 
Antenor e Ademir cuidarão do bar, Mário organizará as cartelas e o bingo em geral, 
Kuroda, Neusa e Ziliani ficarão na mesa do bingo, Rita, Sueli, Ivan, Terezinha, Tadeu, 
Mário ajudarão na venda de cartelas, Sandra na portaria. Amanhã durante a assembléia 
pediremos mais ajuda, e deste conselho contamos com a máxima ajuda tanto com a 
presença como com o envolvimento das pastorais, conforme já foi mencionado para 
festas em geral. 
 
8) Reunião do Conselho Pastoral do Setor 09/9/14 : Mário, Antenor, Umberto, Saragosa e 
Diác. Márcio representarão a paróquia. 
 
9) Almoço do dia 14/09 - A equipe é a da Ana , ela irá avisar a equipe, tomar as 
providências, porém está com problemas para coordenar no sábado, Alzira irá substituí-
la. No domingo a Ana deverá estar presente. 
 
10) Festa da Primavera, 20 e 21/9/14: Precisamos conseguir doações para reduzir ao 
máximo o custo da festa. As barracas serão coordenadas pelas seguintes pessoas, que 
conseguirão pessoas para equipe, providenciarão a compra ou solicitarão ao Edson com 
antecedência: Pastel - Kuroda , Pizza - Alzira e Marcelio , Churrasco - Brás , Doce - 
Catequese , Crepe - Mário , Bebida - Saragosa .  
 
11) Almoço de 12/10/14: equipe da Neusa. 
 
12) Jantar dia 25/10: foi vendido um jantar para um casamento, a equipe será a da Alzira. 
Ela comentou que talvez precise de algum reforço. A equipe de servir é organizada pelo 
Marcélio. 
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13) Reuniões das Pastorais: Pe. Valdevir pediu que as pastorais pensem na possibilidade 
de que se reúnam em dias de semana à noite, para facilitar que o Diác. Márcio possa 
encontrar-se com as pastorais e fazer um trabalho de desenvolvimento da 
espiritualidade. Encontros nos finais de semana e no horário comercial nos dias de 
semana dificultam a presença do Diác. Márcio devido a atividades profissionais (dias 
úteis) e pastorais (final de semana) já assumidas. 
 
14) Pe. Valdevir encerrou retomando a pergunta sobre o que fazer com o defunto, 
estando você sozinho. A resposta é pedir ajuda, enterrá-lo, caso contrário irá apodrecer e 
exalar um odor ruim, chamando a atenção para uma atividade inacabada. Assim também 
é tudo o que fazemos, se não estamos dando conta, precisamos conseguir ajuda e 
executar as tarefas, e não abandoná-las. 
 
15) Cronograma setembro a dezembro: segue abaixo. 

SETEMBRO 2014 - Mês da Bíblia 

DATA HORA ATIVIDADE 

1 SEGUNDA 20h15 Assembléia Paroquial 

2 TERÇA 

20h00 
Missa em louvor a Nossa Senhora da Luz - intenção por 1 ano de 
falecimento de D. Joaquim 

5 SEXTA 12h00 Missa Solene na Catedral da Sé - Aniv. Dedicação da Catedral 

20h00 Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e Ministros 

20h30 Bingo 

6 SÁBADO 

9h30 
Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião de pais/responsáveis dos 
catequizandos 

13h30 Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges 

18h00 Missa - Nossa Senhora da Defesa 

7 DOMINGO 8h00 Missa - Matriz 

9h00 Missa - Comunidade Santa Edwiges ; Ginástica da 3ª Idade - Matriz 

9h30 Encontro - Perseverança e Jovens 

10h30 Missa - Matriz 

19h00 Missa - Matriz 

9 TERÇA 

20h00 Reunião do Conselho Pastoral Setorial na Paróquia Santa Terezinha 

13 SÁBADO 9h30 Catequese de 1ª Eucaristia 

13h30 Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges 

14h00 Curso de preparação - Batismo 

18h00 Missa - Nossa Senhora da Defesa 

19h00 Celebração do Batismo - Matriz 

14 DOMINGO 8h00 Missa - Matriz 

9h00 Missa - Comunidade Santa Edwiges ; Ginástica da 3ª Idade - Matriz 

9h30 Encontro - Perseverança e Jovens 

10h30 Missa - Matriz 

12h00 Almoço 

19h00 Missa - Matriz 

20 SÁBADO 
FESTA DA 

PRIMAVERA 

9h30 Catequese de 1ª Eucaristia 

13h30 Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges 

18h00 Missa - Nossa Senhora da Defesa 

19h00 Festa da Primavera 
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19 DOMINGO 8h00 Missa - Matriz 

9h00 Missa - Comunidade Santa Edwiges ; Ginástica da 3ª Idade - Matriz 

9h30 Encontro - Perseverança e Jovens 

10h30 Missa - Matriz 

15h00 

Missa de Mandatação dos Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão, Ginásio do Colégio Salesiano (R. Dom Henrique Mourão, 
201) 

19h00 Missa - Matriz 

25 SÁBADO 9h30 Catequese de 1ª Eucaristia 

13h30 Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges 

18h00 Missa - Nossa Senhora da Defesa 

19h00 Casamento - serviço de bufet 

26 DOMINGO 8h00 Missa - Matriz 

9h00 Missa - Comunidade Santa Edwiges ; Ginástica da 3ª Idade - Matriz 

9h30 Encontro - Perseverança e Jovens 

10h30 Missa - Matriz 

19h00 Missa - Matriz 

NOVEMBRO 2014 

DATA HORA ATIVIDADE 

9 DOMINGO 12h00 Almoço 

11 TERÇA 20h00 Reunião do Conselho Pastoral Setorial na Paróquia Santa Terezinha 

15 SÁBADO 9h00 
RETIRO DE CATEQUISTAS até 16h00 na Paróquia Nossa Senhora da 
Luz 

26 QUARTA 20h00 Encontro de Coordenadores Paroquias - Paróquia Menino Jesus 

DEZEMBRO 2014 

DATA HORA ATIVIDADE 

6 SÁBADO 14h00 Curso de Noivos - Matriz 

14 DOMINGO 12h00 Almoço 

 


