
 

ASSEMBLEIA PAROQUIAL 2014 

 Equipe de secretaria: Ana Maria e Janes. 

 Sexta, Sábado e Domingo 10, 11 e 12 de janeiro de 2014 

 Local: Seminário Arquidiocesano São José – Teologia 
Endereço: Av. Alberto Craveiro, 2300 – Castelão 

CEP: 60821-200 – Fortaleza, Ceará. 

Pe.Ruy orientou o início dos trabalhos refletindo a cerca do objetivo geral das Diretrizes da ação 

evangelizadora da igreja no Brasil 2011-2015. 

OBJETIVO GERAL 
EVANGELIZAR, 

A PARTIR DE JESUS CRISTO E NA FORÇA DO ESPÍRITO SANTO, 
COMO IGREJA DISCÍPULA, MISSIONÁRIA E PROFÉTICA, 

ALIMENTADA PELA PALAVRA DE DEUS E PELA EUCARISTIA, 
À LUZ DA EVANGÉLICA OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES, 

PARA QUE TODOS TENHAM VIDA (CF. JO 10,10), 
RUMO AO REINO DEFINITIVO. 

 
Pe. Ruy orientou que pudéssemos fazer uma avaliação dos principais encaminhamentos da assembleia de 

2013. 

 
PLANO PASTORAL 2012-2015 

NO BIÊNIO DE 2013-2014 TRABALHAMOS AS SEGUINTES URGÊNCIAS: 

3ª URGÊNCIA: 

IGREJA LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL 

4ª URGÊNCIA: 

IGREJA: COMUNIDADE DE COMUNIDADES 

 

Senhorita Aila Maria orientou os trabalhos de divisão de grupos: 

1. Serviços e expressões missionárias: ECC, EJC, EMPD, EFOSM, COMIP E LEIGOS SACRAMENTINOS. 

2. Organismos e movimentos: CEP, CPP, LEGIÃO DE MARIA, VICENTINOS, TERÇO DOS HOMENS, MÃE 

RAINHA, RCC. 

3.  ÁREA SÃO JOSÉ 

4. ÁREA SANTÍSSIMA TRINDADE 

5.  ÁREA SANTA EDWIGES 

6. Pastorais: PASTORAL FAMILIAR, MINISTROS DA PALAVRA, CATEQUESE, COROINHAS, CRIANÇA, 

LITURGIA, COMUNICAÇÃO E BATISMO. 

PLENÁRIA AVALIAÇÃO: 

 APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES: 

 SERVIÇOS E EXPRESSÕES MISSIONÁRIAS: 

 O ECC trabalhou no resgate dos casais afastados através de visitas, realizando eventos dos pais, mães, 

criança, torneio de FUTSAL, participação nos festejos da matriz, assiduidade no encontro com setorial. 

 Os Leigos Sacramentinos realizaram a renovação das promessas dia 15 de março de mais 04 leigos, 

participação na assembleia nacional, aproximação com o provincial, pouca participação na direção da 

adoração na matriz (5ª feira), ajudou na realização do tríduo de São Pedro Julião Eymard e festejos da 

matriz. 



 EMPD não houve encontros em 2013, mas houve elaboração dos cartões de aniversário e continuou o 

recebimento de taxas, Neide solicita conversa urgente com Pe.Ruy para reavivamento da EMPD na 

paróquia. 

 EFOSM cumpriu o calendário (permanente, específico e seminário), formou 42 alunos, realizou 

seminários promovendo a espiritualidade na igreja e está com inscrições abertas para 2014-2015. 

 ORGANISMOS E MOVIMENTOS: 

 CEP avaliou que a comunidade não correspondeu à animação bíblica e aconteceu esvaziamento das 

celebrações eucarísticas. 

 RCC realizou seminários de vida no Espírito Santo, missões nas ruas e projetos sociais e identificou falta 

de amor naquilo que é proposto. 

 Terço dos Homens rezou o terço nas famílias do José Walter e sugere que o terço seja levado para 

famílias e idosos das demais comunidades da paróquia, realizou visita ao lar torre de melo, aconteceu o 

retiro paroquial e sugere que haja outro retiro paroquial. 

 Mãe Rainha realizou a visita das famílias evangelizando para trazer mais famílias à igreja. 

 ÁREA SÃO JOSÉ 

 Surgimento do terço dos homens na capela Nossa Senhora Aparecida em 2013. 

 Reavivamento da Área São José intensificando a evangelização e missões na comunidade Santa Clara. 

 Animação bíblica e reavivamento das pastorais na comunidade de São José. 

 Implantação da pastoral do batismo, projeto com as crianças e terço das famílias na comunidade Santa 

Clara. 

 Criada coordenação da área São José 

 Surgimento da comunidade Santa Clara facilitou a integração. 

 Fortalecer as pastorais e trabalhar com o coral litúrgico. 

 Grupo de rua da comunidade São José 

 A Área propõe maior interação para 2014 buscando fortalecer as pastorais e trabalhar com um coral e 

liturgia na comunidade Santa Clara. 

 ÁREA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 Santo Antônio deu início ao círculo bíblico em 2013. 

 Visita missionária da Matriz. 

 Não foi desenvolvida nenhuma ação em nível de área. 

 A Comunidade de Santo Antônio levantou o questionamento de porque decisões já tomadas em 

assembleia precisam de autorização do CPP para ser executadas. 

 Falta de compromisso e corresponsabilidade. 

 Sugerem evitar choques de datas e que aconteçam encontros periódicos com as coordenações 

bimensalmente. 

 Dar funções diretas aos leigos sacramentinos. 

 ÁREA SANTA EDWIGES 

 Aconteceu círculo bíblico na comunidade de São Francisco e na comunidade de Santa Edwiges durante o 

ano de 2013. 

 Maior eficiência no repasse de conhecimento dentro de suas comunidades dos membros formados pela 

EFOSM. 

 Que a EFOSM tenha um curso de 06 meses e acrescente na grade curricular estágios para os membros da 

pastoral administrar formações nas capelas. 

 Ampliação da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

 PASTORAIS: 

 Há uma dificuldade no repasse de informações e decisões em nível paroquial. 

 Não houve aproximação entre pastorais e comunidades como deveria ter acontecido porque ainda existem 

atividades que acontecem em uma determinada pastoral que a outra desconhece. Ex: Missa da catequese 

sem presença do MESC. 

 Daniel da PASCOM sugeriu que todas as decisões de assembleia fossem repassadas na 1ª reunião do 

movimento ou pastoral e registrado sendo feito um relatório contendo especificado, o quê foi repassado e 

quais agentes de pastorais estavam presentes nesse momento. (Para isso, deverá haver maior 

acompanhamento do CPP no repasse das informações). 



 Houve uma falta de acompanhamento da evasão de agentes de pastorais. 

 Em 2013 a liturgia promoveu formações voltadas para 3ª urgência, mas encontrou dificuldade com a 

participação de todos os representantes de comunidades. 

 Em 2013 muitos eventos foram desmarcados por motivo de choque de datas como foi o caso do Show 

vocacional. 

 Falta de comprometimento dos agentes de pastoral, muitos somente fazem determinada atividade ou 

comparecem quando são cobrados. 

 Foi positivo que aconteceu o Lucernário e contou com a participação de muitos. 

 Falta de harmonia e acolhimento entre coordenações novas e agentes de pastoral dentro do conselho e 

falta de comunhão com decisões paroquiais e com o próprio pároco. 

 A pastoral da família fez visitas às famílias e foi muito solicitada para apoio nos velórios, aconteceram 

também diversos momentos de reflexão litúrgica dentro da pastoral. 

 A Pastoral da catequese apontou como desafio a questão da catequese permanente onde a comunidade 

seja acolhida sempre. 

 ESTATUTO PAROQUIAL- APROVAÇÃO DE EMENDAS E REFORMULAÇÃO 

Demos início aos trabalhos em relação ao Estatuto Paroquial orientadas pelo Pe.Ruy. Recebemos o Estatuto 

Paroquial das mãos da coordenação do CPP contendo algumas propostas grifadas de vermelho e fomos 

convidados a refletir em grupo e revisar as propostas podendo ser apresentadas contrapropostas. Em um segundo 

momento estas propostas serão ratificadas ou não em plenária. Para esse momento as mesmas equipes que fizeram 

a avaliação se reuniram para fazer uma leitura do Estatuto Paroquial e apresentar sugestões. 

PLENÁRIA DO ESTATUTO 

 APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES: 

 SERVIÇOS E EXPRESSÕES MISSIONÁRIAS: 

 Onde tem a palavra REGIMENTO e REGULAMENTO que se escreva a palavra ESTATUTO. 

 II – DA NATUREZA DO CONSELHO- 

Artigo 1º- O CPP é um organismo consultivo (conf.Cân. 536,§2), que sob a presidência do pároco/vigário 

paroquial, planeja, organiza, lidera, coordena e avalia a Pastoral Orgânica da Paróquia, exprimindo a 

unidade e corresponsabilidade, na comunhão eclesial, de clérigos, religiosos e leigos, sob a jurisdição do 

primeiro (bispo). 

Que se acrescente que o CPP é um órgão consultivo e deliberativo em concordância com o artigo 7º. 

 O artigo 19 é igual ao artigo 13º, parágrafo terceiro.    

 ORGANISMOS E MOVIMENTOS: 

 Desde que compartilhado com antecedência é viável o artigo 14º. 

 Artigo 8º busca soluções estritamente pastorais, assuntos administrativos são de responsabilidade 

do CEP. 

 Artigo 13º letra G,§ 3 é igual ao artigo 19º. 

 Artigo 21º, a partir de quando vai começar? 

 ÁREA SÃO JOSÉ 

 Corrigir de REGIMENTO para ESTATUTO 

 No artigo 5º não é REGULAMENTO e sim REGIMENTO. 

 No artigo 7º diz que o CPP é o principal organismo e consultivo. 

 Deve ser feita uma comissão para mudança no Estatuto de acordo com a assembleia passada 

porque não acharam o Estatuto claro. 

 ÁREA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 I-INTRODUÇÃO – especificar o significado da sigla CPP e acrescentar o nome da paróquia 

santíssima trindade. (2º parágrafo) 

 Redigir o 4º parágrafo da introdução: “Que a Santíssima Trindade nos ajude a sermos 

missionários do Reino definitivo de Deus”. Assim Seja! 



 III-FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CPP- Ampliar o grupo incluindo grupos, serviços e 

expressões missionárias. 

 Artigo 5º letra D. Planejar o trabalho pastoral, avaliar e celebrar a caminhada à luz das 

assembleias paroquiais. 

 Artigo 5º letra G. Promover a integração e a unidade pastoral na comunidade paroquial 

respeitando suas especifidades na rede de comunidades. 

 Artigo 5º letra L. Excluir. 

  Artigo 7º... sendo sinal de unidade para toda a comunidade paroquial. 

 IV- DOS MEMBROS E DA CONSTITUIÇÃO DO CPP-Artigo 13º Letra G-incluir a palavra 

“serviços”. Parágrafo Terceiro: Ampliar o grupo (pastorais, serviços..) e retificar que as reuniões 

são ordinárias e extraordinárias.  

 Artigo 14º Letra J- Anseios das comunidades , das pastorais.. Letra N- colocar referência 

 Artigo 19º excluir 

 Artigo 20º ...da igreja( espiritismo, maçonaria e outros) 

 V DO FUNCIONAMENTO DO CPP- Artigo 29º completar a frase com “conforme agenda 

anual”. 

 Incluir seção sobre eleições da coordenação do CPP e das comunidades. 

 ÁREA SANTA EDWIGES 

 Artigo 30º parágrafo terceiro. (Que seja respeitada a decisão da assembleia paroquial de 2013 e se 

crie uma comissão).  

 PASTORAIS 

 O Estatuto deve especificar que os critérios que são aplicados no CPP devem ser aplicados nos 

CPC’s. 

 Especificar os critérios de eleição do CPP e das comunidades. 

 O artigo 12º consta o termo associações precisa ser mais claro. 

 O tesoureiro poder participar do CPP no caso de ausência do coordenador, secretário, vice-

coordenador e vice-secretário. 

 Informar mais clareza na reeleição no artigo 17º que contradiz o artigo 16º 

 Que o estatuto já entre em vigor esse ano de 2014. 

 O artigo 18º é igual ao artigo 29º 

 O artigo 33º deveria ser específico quanto ao período.  

 PADRE RUY APRESENTOU 03 PROPOSTAS PARA SEREM VOTADAS: 

1. Fazermos a retificação do Estatuto agora. 

2. Reconvocação da 1ª comissão conforme assembleia passada para trabalhar com o auxílio do CDC(código de 

direito canônico), Agenda Paroquial 2013 e material oferecido por esta assembleia. A elaboração das 

alterações no Estatuto Paroquial deverá acontecer ainda no semestre do corrente ano. Convocados hoje na 

assembleia os componentes desta comissão e apresentar a data da 1ª reunião aqui. No segundo semestre será 

convocada uma assembleia extraordinária para ratificar o Estatuto. 

3. Delegar a EFOSM o direito de possuir um regimento próprio. 

 Votaremos primeiro as duas propostas relacionadas ao Estatuto Paroquial. 

 Temos 14 delegados presentes e 61 votantes. 75 no total. Para a proposta passar deverá ter 38 votos. 

 Proposta 01 Fazermos a retificação do Estatuto agora obteve 14 votos. 

 Proposta 02 Reconvocação da 1ª comissão conforme assembleia passada para trabalhar com o auxílio do 

CDC(código de direito canônico), Agenda Paroquial 2013 e material oferecido por esta assembleia. A 

elaboração das alterações no Estatuto Paroquial deverá acontecer ainda no semestre do corrente ano. 

Convocados hoje na assembleia os componentes desta comissão e apresentar a data da 1ª reunião aqui. 

No segundo semestre será convocada uma assembleia extraordinária para ratificar o Estatuto obteve 60 

votos. 

 Primeira Reunião da comissão paroquial de revisão do Estatuto Paroquial acontecerá dia 05 de fevereiro de 

2014 na quadra da Igreja Matriz às 19h30minmin. 

 Membros convocados: Gledson (Santa Tereza Dávila), João Carlos (Pascom), Ricardo (N. Senhora do 

Rosário), Eudes (Matriz), Daniel Veras (PASCOM), Carlos Veras (Nossa Senhora do Santíssimo 



Sacramento), Francisca Pérsico (Secretária Paroquial), Coordenação do CPP, Religiosos Sacramentinos, 

Cidiceide (Área Santa Edwiges), Vinícius (São Pedro Apóstolo), Ana Maria ( Santa Edwiges- 

Secretária),Cacá (Nossa Senhora Santíssimo Sacramento), Valderlane (Santa Edwiges), Márcia (Cristo 

Ressuscitado). 

 Proposta 03: 61 votos aprovaram o caminho de regimento interno próprio para EFOSM. 

 

 CONJUNTURA DA PROVINCIA DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE (Reformas: 

Casa dos Religiosos e Centro Pastoral Paroquial.). 

 

 Decisão sobre o centro pastoral paroquial não é prudente iniciar este projeto este ano, e necessário nos prepararmos 

melhor para iniciar a obra, devido o capítulo provincial este ano e, no próximo ano poderemos no segundo semestre 

iniciar. Que fique bem claro que o projeto foi aprovado, apenas foi adiado. 

 

 Casa dos Religiosos-não será possível a reforma de grande porte, mas sugere-se que se faça um investimento de 

pequenos reparos, benfeitorias. 

 

 Padre Sinvaldo-estava fazendo seu penúltimo estágio na província de Guadalupe e o último estágio na Argentina. Não 

foi aprovado como religioso sacramentino, retornando para Belo Horizonte. Discernimento do conselho provincial. PE 

Jesus Mateus de oliveira ira nos ajudar no batismo, casamento comunitário e confissões. PE Ruy fez um pedido ao PE 

Francisco Junior, a possibilidade do Padre Mateus ser transferido para a paróquia Santíssima Trindade, ele ficou de 

pensar e depois dar uma resposta. 

 

 

Padre Ruy deu início aos trabalhos durante a manhã de domingo com os encaminhamentos do projeto de 

música. Sr. Stênio Pérsico (86037323/32912302) e Sr. Deonnes Gledson (85015897) estão à frente desse projeto 

que será promovido pela Paróquia Santíssima Trindade. O projeto já foi aprovado desde a assembleia passada e 

foi entregue as todas as coordenações para ser xerocado e divulgado em todas as comunidades da paróquia durante 

o ano de 2013. 

 Todas as comunidades deverão enviar representações para aprender técnica vocal ou se aprimorar em algum 

instrumento. Sr. Stênio Pérsico deu início as explicações falando da importância de se aprender a cantar e tocar dentro 

da igreja. Sr. Stênio Pérsico acrescentou ainda que o projeto será voltado tanto para iniciantes quanto para pessoas que 

já cantam e tocam.  

TABELA DE TAXAS 

CATEGORIA AGENTE DE PASTORAL VALOR 

Teclado e violão SIM R$50,00 

Teclado e violão NÃO R$ 80,00 

Aulas de Canto SIM R$ 30,00 

Aulas de Canto NÃO R$50,00 

 

 O valor que será cobrado a mais ficará na comunidade para despesas diversas com o curso de música. 

 O aluno precisa ter o instrumento, pois isso facilitará no aprendizado. 

 A idade será a partir de 12 anos. 

 Início da organização será após a quarta-feira de cinzas dia 13 de março de 2014 às 20hs por área e os alunos 

deverão estar presentes assim como os coordenadores das comunidades para ser fixado um calendário para o 

projeto. 

 Área Santíssima Trindade - Local Capela Cristo Ressuscitado- unanimidade. 

 Área São José – Local Anexo da capela Nossa Senhora Aparecida. - unanimidade. 

 Área Santa Edwiges – Local N.Sra. Rosário. - 19 votos. 

 As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de março de 2014. 

 As Áreas deverão se articular para ver qual comunidade da área abrigará o projeto de música. 

 A PASCOM se comprometeu a fazer as fichas de inscrição na pessoa do Sr João Carlos. 

 PASCOM 



 Em seguida o Pe.Ruy deu início aos trabalhos e encaminhamentos falando da PASCOM e esclareceu que o BIP 

deixou de ser reproduzido por decisão dele porque quem estava mantendo o BIP era a igreja Matriz. 

Se até o dia 12 de fevereiro não aparecer um representante de cada comunidade para representar a PASCOM na 

quadra da igreja Matriz às 19h30minhs será o fim do BIP. A paróquia manterá a PASCOM e apenas o site e o 

facebook. O BIP imprimia 2.000 exemplares e tinha um custo muito alto, mas que ficou impossível de ser sustentado 

sem a adesão de toda a paróquia. A reunião deverá contar com 50%+1 de representações como contamos com 14 

comunidades precisará de 08 ou 09 representações. 

 INFORMES: 

 Liturgia Paroquial: Coordenador: Leonardo - Matriz, Rejane - Matriz ,Valderlane - Santa Edwiges, 

Francisca Pérsico-Secretária Paroquial. 

 Equipe de assessoria: Eutímia - Santo Antônio, Francisca Lúcia - Matriz, Sheila - Comunidade Cristo 

Ressuscitado, Zeuda - Comunidade São José, Serafim – Matriz. 

 Pe.Ruy anunciou que esse ano será o último ano que a liturgia paroquial assessorará a comunidade São 

Francisco do Planalto Cidade Nova e que esse ano a liturgia paroquial iniciará a assessoria com a 

comunidade Santa Clara. 

 Datas de Celebração Eucarística São Francisco do Planalto Cidade Nova serão sempre no 3º 

domingo às 17hs 

 As Datas de Celebração Eucarística na Comunidade Santa Clara serão sempre no 4º sábado de 

cada mês às 19h30minhs. 

 A COMBE da paróquia estará à disposição das equipes litúrgicas. 

 Motoristas serão sempre Sr. Damião, Sr. Wilson, Sr. Cláudio e Sr. Eudes. 

 A comunidade de São Francisco já possui estrutura de som, toalhas, ambão, altar, cálice, âmbulas, precisa 

levar somente jornal, partículas, vinho e solicitar MESC. 

 Comunidade Santa Clara é preciso levar todo material litúrgico.  

 A comunidade de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento doou o lecionário a comunidade Santa Clara 

durante a assembleia. 

 

 CALENDÁRIO DE ASSESSORIA LITÚRGICA NAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS NA 

COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO PLANALTO CIDADE NOVA. 

19/01/2014 Nossa Senhora do Rosário 

16/02/2014 Comunidade Matriz 

16/03/2014 Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento 

20/04/2014 Santa Edwiges 

18/05/2014 São José 

15/06/2014 Sagrada Família de Nazaré 

20/07/2014 Santo Antônio 

17/08/2014 Nossa Sra. Aparecida 

21/09/2014 Capela Cristo Ressuscitado 

19/10/2014 Matriz 

16/11/2014 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

21/12/2014 Santa Edwiges 

 

 CALENDÁRIO DE ASSESSORIA LITÚRGICA NAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS NA 

COMUNIDADE SANTA CLARA. 

25/01/2014 Matriz 

22/02/2014 Santa Tereza D’Ávila 

22/03/2014 São Pedro Apóstolo 

26/04/2014 Nossa Senhora do Rosário 

24/05/2014 São Pedro Apóstolo 

28/06/2014 Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento 

26/07/2014 Santa Tereza D’Ávila 

23/08/2014 Cristo Ressuscitado 



27/09/2014 Matriz 

25/10/2014 São José 

22/11/2014 Sagrada Família de Nazaré 

21/12/2014 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 

 PERSPECTIVAS DE SÃO FRANCISCO DO PLANALTO CIDADE NOVA E SANTA 

CLARA 

Pe. Ruy solicitou que a comunidade partilhasse da história, engajados e o que existe de experiência comunitária 

da fé. 

Sra. Cecília partilhou que a comunidade de São Francisco no Planalto Cidade Nova iniciou-se a partir da 

missão realizada pela paróquia e que a Legião de Maria deu uma assistência muito forte durante 06 meses. 

A Sra. Cecília informou que no momento não há coordenação. A comunidade conta com celebrações eucarísticas 

todo 3º domingo de cada mês, terço quarta-feira, Legião de Maria, Pastoral da criança e conta com o apoio das 

comunidades da paróquia. Infelizmente faltam agentes de pastoral da própria comunidade. 

O padroeiro da comunidade São Francisco do Planalto Cidade Nova foi eleito no 15/04/2012 dentro de uma Santa 

Missa na festa da misericórdia, estavam presentes aproximadamente 60 pessoas e o nosso pároco Pe. Antônio Ruy 

Barbosa Mendes de Moraes SSS presidia a Celebração Eucarística. 

 

Sra. Nilde partilhou que a comunidade de Santa Clara começou a fazer parte da paróquia a partir do 

momento que Frei Clerison em contato com Pe.Ruy descobriram que a comunidade estava localizada dentro do 

território da Paróquia Santíssima Trindade e faz parte da Paróquia Santíssima Trindade. Porém a capela de Santa 

Edwiges na Maraponga é a igreja católica mais próxima e já havia iniciado alguns trabalhos no local inclusive missa. 

O terreno da capela foi liberado pelo HABITAFOR e já pediram a planta baixa do local para construção da capela ser 

feita em comunhão com o CEP com uma vistoria específica e revisão da obra. 

Sr.Eudes, comunica que o CEP junto com Daniel irão fazer visitas às comunidades que estão em construção 

para fazer acompanhamento da obra. 

Sra. Nilde agradeceu a pastoral do batismo na pessoa do Sr. Alciney pelo excelente trabalho de orientação e 

foram inscritas 50 crianças para o batismo até agora e pediu o apoio da liturgia paroquial porque possuem pessoas 

dispostas a colaborarem, mas que precisam de formação. 

Sr.Raniere como representante da catequese paroquial se comprometeu em conversar ainda esta semana com 

os representantes da comunidade Santa Clara para oferecer uma assistência e envio de catequistas durante o ano de 

2014 diante da necessidade que foi apresentada. 

Pe. Ruy informou que nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2014 na casa do Sr. Alciney em Mulungu o CEP estará 

reunido em seu planejamento anual e as comunidades deverão encaminhar solicitações de acompanhamento, 

empréstimo solidário, obras e etc. 

 PERSPECTIVA DA EFOSM 

Heloisa- retrospectiva 2012-2013. Planejamento- 2014/2015 acontecerá dia 25 de janeiro ás 8hs na casa de Cid 

Moreira. Probabilidade de cursos de Intensivo (assunto especifica.), Extensivos-pós- EFOSM. Tivemos a parceria da 

PASCOM nos dando assistência na produção de material e o projeto da Biblioteca Paroquial virtual. 

João Augusto – O nosso novo coordenador pedagógico, agradece pelo convite de fazer parte da escola, dessa 

família. 

Marinez - distribuiu fichas de inscrição (10fichas) para as comunidades aula permanente. Cada aluno e 

responsável pela sua inscrição (10.00reais), o restante do curso a capela assume. Dias da inscrição: terça-feira e 

quinta-feira na secretaria da escola. Aula inaugural -11/03 ás 19hs-Igreja Matriz. Pedimos que as capelas mandem 

seus conselheiros para reunião. 

Sr. Eudes- manifestou um questionamento que as pastorais, grupos, movimentos da Igreja matriz estão se sentido 

excluído em relação aos horários de reuniões e espaço; o que fazer?PE Ruy agradece a manifestação da coordenação, 

e na primeira reunião de coordenação podemos pensar em rever como dinamizar essa forma de nos reunir. A mãe esta 

dando testemunho. 

Lucia Helena-prestação de conta da Kombi./prestação de conta da crisma. 



Senhorita Neide prestação de conta da equipe missionária paroquial do Dizimo. EMPD. PE Ruy agradece o 

compromisso e dedicação dos que perseveram e continuam esse trabalho na fé. Pede às comunidades que sejam fies a 

taxa da EMPD. Os coordenadores de comunidade receberam a: Prestação de Contas da EMPD, Calendário do CPP 

e Calendário das celebrações de Batismo na paróquia. 

 DATAS IMPORTANTES: 

DIA MÊS HORÁRIO LOCAL COMPROMISSO 

25 Janeiro 8hs Residência CID Planejamento 2014/2015 EFOSM 

28 Janeiro 21hs Matriz Formação Catequética para iniciante 

29/30/31 Janeiro 19hs Matriz Formação Catequética para todos os Catequistas 

 Janeiro  
Todas as 

comunidades 
Inscrição para novos coroinhas 

31 Janeiro 19hs30 Matriz 
Reunião Paroquial do Movimento do Terço dos Homens, 

coordenador e secretário. 

02 Fevereiro 8hs Matriz 
Reunião inicial do Batismo, com os coordenadores de pastoral 

do Batismo. 

05 Fevereiro 19hs30m Matriz Revisão do estatuto Paroquial 

08/09 Fevereiro  Mulungu Encontro de Planejamento Paroquial CEP 

12 Fevereiro 19hs30m Matriz 
Reunião de Reestruturação da PASCOM com Representantes de 

comunidades 

11 Março 19hs Matriz Aula inaugural EFOSM 

28 a 30 Março   Retiro Catequista Paroquial 

08 Junho 8hs Cristo Ressuscitado 3º Encontro Paroquial de Crisma 

05 e 06 Julho   
Retiro Paroquial com os (6) coordenadores de Capela de cada 

comunidade 

26/27 Julho   Retiro Paroquial da liturgia 

30 Agosto   Festival de música 

31 Agosto   Encontro Fraterno dos Catequistas (passeio) 

 

 Critérios para coroinhas:  

Ter os Sacramentos do Batismo /Eucaristia  

Idade: mínima-10anos, máxima-18anos. 

Meninos/Meninas com anuência dos pais. 

 

 Missa Paroquial da Juventude-4º Domingo de cada mês ás 18hs-Cristo Ressuscitado. Uma vez por mês. 

Votação unanime. 

 Capela Santo Antonio: mudança de horário da Missa da Capela por motivo de segurança dos fies. Ficará a 

partir de fevereiro, 2º e 4º Domingo ás 17hs. Votação unanime. 

 Avaliação da Assembleia por Comunidade, Serviço, Movimento, Digitada para entregar na 1º Reunião do 

CPP. Avaliação do que foi bom e o que poderia ser melhor, se a pedagogia da Assembleia permanece ou volta 

a ser como antes. 

Encerrando-se com a palavra de agradecimento do CPP. -Humildade, Esperança, Compromisso e Paciência. 

ORAÇÃO FINAL E RETORNO A PARÓQUIA. 

 


