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SÍNTESE ASSEMBLEIA PAROQUIAL 2015 
 

“Em ti se encontra a minha Esperança” 

Sl 39,8 

 

Maranguape, 10 de janeiro de 2015. 

 

Após um momento orante realizado na capela da casa de retiro iniciamos os 

trabalhos de planejamento paroquial. 

Pe. Ruy iniciou o momento de contemplação do ano de 2015 falando das 

pastorais que se desarticularam no ano de 2014: PASCOM, Liturgia Paroquial, Terço 

dos homens, EMPD, COMIP, PV (Pastoral Vocacional), CPJ (Conselho pastoral da 

Juventude). Sra. Olívia lembrou que precisa também ser fortalecida a participação 

intercomunitária nos festejos de padroeiros da paróquia. 

 PASCOM (Sr. Daniel Veras e Sr. João Carlos) 

 Liturgia Paroquial (Sra. Evilene, Sra. Rejane) 

 Terço dos homens (Sr. Eudes e Sr. Damião) 

 EMPD (Sra. Neide e Sr. Moises) 

 COMIP (Sra. Eutímia e Srta. Aila) 

 PV (Pastoral Vocacional)-(Sra. Rosynere e Sra. Carmelinda) 

 PARTICIPAÇÃO INTERCOMUNITÁRIA NOS FESTEJOS DE 

PADROEIROS DA PARÓQUIA (Sra. Olívia e Sr. Francisco) 

 CPJ (Conselho pastoral da Juventude) - Sra. Maria e Sra. Leorne) 



Serão formados grupos para encaminhar as decisões para articulação desses 

encaminhamentos. Pe.Ruy sugeriu que as pessoas se encaminhassem para os grupos que 

se identificassem  

1. Quais os porquês da desarticulação? 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 

 PLANEJAMENTO 01: 

 PASCOM (SECRETÁRIA DO GRUPO: ELIZIENE) – 

 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Falta de membros para articulação da pastoral nas comunidades, não repasse 

das informações da PASCOM por parte dos coordenadores de comunidade e 

pastorais em nível paroquial e falta de interesse em relação às informações para 

o BIP. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Montar uma equipe com 10 pessoas para reativar o BIP. 

 Fazer a cobertura dos eventos com fotos e filmagens. 

 Divulgar nas comunidades a missão e a função da PASCOM. 

 Montar o grupo virtual para firmar o comprometimento dos colaboradores. 

 

 LITURGIA PAROQUIAL (SECRETÁRIA DO GRUPO: VALDERLANE)- 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Ausência de uma espiritualidade madura na fé pelo compromisso com a 

liturgia. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Compor a coordenação da liturgia paroquial e organizar formações para 

agentes de pastorais no intuito de despertar novos membros. 

 Formar uma equipe de liturgia paroquial. 

 Realizar um encontro de espiritualidade litúrgica para agentes de pastoral da 

liturgia. 

 

 TERÇO DOS HOMENS (SR. EUDES E SR. DAMIÃO)- SECRETÁRIO 

DO GRUPO ( SR.EUDES) 

 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Falta de acompanhamento do CPP 

 Algumas comunidades não possuem terço dos homens: Cristo Ressuscitado, 

Santa Clara, Nossa Senhora Aparecida. 

 Divulgação e articulação nas demais pastorais, grupos e movimentos. 

 Apoio das coordenações de comunidade. 



 Desvalorização do terço das comunidades com os eventos paroquiais do terço. 

 A coordenação do terço dos homens esteve articulada até 2013 encerrando com 

o primeiro retiro paroquial: um encontro no dia 29,30 e 31 de dezembro de 2013 

para que se pudesse motivar a rearticulação do terço dos homens, porém, esse 

encontro, não obteve uma participação expressiva e assim esteve desarticulado o 

movimento paroquial do terço dos homens em 2014. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Congresso Mariano Paroquial no 2º semestre. 

 Todas as comunidades realizaram eleições para coordenador do terço? 

 Pe. Ruy lembrou do grande desafio que é a criação do terço dos homens na 

capela Cristo Ressuscitado pois muitos já participam na Matriz. 

 ”O Fazer fazer é responsabilidade do pároco mas o fazer é 

responsabilidade da comunidade”Pe. Ruy.  

 Prestação de contas das caixinhas do terço dos homens das comunidades com 

cada tesouraria das capelas para que exista transparência. 

 Sr. Eudes propôs uma reunião dia 11 de abril de 2015 às 17hs na igreja Matriz 

para articulação da nova coordenação do terço dos homens. 

 Presença do serviço das pastorais no terço das famílias. 

 Final do ano: Celebração Eucarística a nível paroquial com a presença da liturgia 

paroquial. 

 

 EMPD (SRA. NEIDE E SR. MOISES)- SECRETÁRIO DO GRUPO: SR. 

MOISÉS. 

 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Falta de membros das comunidades. 

 Falta de coordenadores que foram ausentes. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Formação sobre o dízimo- Utilizar a bíblia para que os membros tenham 

embasamento teórico sobre o dízimo. 

 Enviar cartões de aniversário para o dizimista e acolher melhor os dizimistas nas 

missas e celebrações da partilha fazendo sorteio de brindes. 

 Fazer prestação de contas para manter a transparência. 

 Organizar blusa padrão da equipe do dízimo. 

 O agente de pastoral que faz parte do dízimo deve ser dizimista. 

 Coordenações das capelas se comprometerem a enviar representantes para a 

equipe. 

 O retorno do BIP para fortalecer a pastoral. 

 COMIP (SRA. EUTÍMIA E SRTA. AILA)- SECRETÁRIA AILA. 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 

 Falta de liderança e cada comunidade se restringiu a sua própria comunidade. 



2. O que podemos fazer para rearticular? 

 A rearticulação com os grupos missionários: Terço dos Homens, pastoral da 

família, legião de Maria, EMPD e MEP( Ministro extraordinário da palavra). 

 A coordenação seria um núcleo coordenado. 

 PV (PASTORAL VOCACIONAL)-(SRA. ROSINERE E SRA. 

CARMELINDA)- SECRETÁRIO DO GRUPO: SRA CARMELINDA 

 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Falta de estrutura e acompanhamento de alguém que trouxesse um 

direcionamento e animasse os integrantes. 

 Falta de pessoas dispostas e motivadas a abraçar a missão. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Formar equipe e oferecer formação para o serviço. 

 Sugestões de grupos para formar a equipe: Leigos Sacramentinos, Terço dos 

Homens, ECC. 

 Ter um orientador vocacional. 

 PARTICIPAÇÃO INTERCOMUNITÁRIA NOS FESTEJOS DE 

PADROEIROS DA PARÓQUIA (SRA. OLÍVIA E SR. FRANCISCO)-

SECRETÁRIA DO GRUPO: SRA OLÍVIA. 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Falta de compromisso e unidade paroquial. 

 Falta de motivação dos coordenadores de comunidade e de pastorais quanto 

à participação nos festejos de outras comunidades. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Deslocamento solidário no dia do festejo. 

 Participação de 02 agentes de pastorais, grupos e movimentos além das 

coordenações nos festejos de comunidades. 

 Disponibilizar a combe paroquial para os festejos de comunidade. 

 Abrir nas comunidades avisos para pessoas de outras comunidades. 

 

 CPJ (CONSELHO PASTORAL DA JUVENTUDE) - SRA. MARIA E SRA. 

LEORNE) 

1. Quais os porquês da desarticulação? 

 Ausência de pessoas para participar e fortalecer a participação na PJ(Pastoral 

da juventude) 

 Falta de conhecimento dos jovens existentes em seus movimentos e 

pastorais. 

 Jovens afastados por falta de acolhimento de agentes de pastorais veteranos. 

 Os grupos de jovens que caminham de forma individual na evangelização. 

2. O que podemos fazer para rearticular? 

 Composição da PJ com jovens e casais comprometidos. 

 Que houvesse a participação dos jovens em um horário de missa em sua própria 

comunidade com adaptação de cânticos. (Sugestão Matriz Domingo às 19h) 



 Caminhada da PJ com as liturgias. 

 Agendar com o Pe.Ruy uma reunião. 

 Sra. Evilene sugeriu que houvesse um encontrão com os jovens para ouvir deles 

aquilo que eles necessitam e mostrar que há um lugar para eles na igreja. 

 PLANEJAMENTO 02: 

 

 CALENDÁRIO PAROQUIAL DE FESTEJOS DE COMUNIDADE 2015 

COMUNIDADE DATA DA FESTA 

1. São José 08 a 19 de março  

2. Nossa Senhora Aparecida 02 a 12 de outubro 

3. Santa Clara 09 a 11 de agosto 

4. Nossa Senhora Perpétuo Socorro 24 a 27 de Junho 

5. Nossa Senhora do Rosário 27de setembro a 07 de outubro 

6. São Francisco 01 a 04 de outubro 

7. Santa Edwiges 08 a 16 de outubro 

8. Santa Tereza D Ávila 06 a 15 de outubro 

9. Santíssimo Sacramento 09 a 13 de maio 

10. Matriz 22 a 31 de maio 

11. Santo Antônio 10 a 13 de junho 

12. São Pedro Apóstolo 25 a 28 de junho 

13. Sagrada Família 05 a 14 de agosto 

14. Cristo Ressuscitado 

Nossa Senhora de Guadalupe 

21 de março a 05 de abril 

04 a 12 de dezembro 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS DA 

PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE. 

 No momento da votação 78 votantes. 

PRIMEIRA PROPOSTA 

Novenário de São Pedro Julião Eymard, 

O apóstolo da eucaristia. 

Período de 25 de julho a 02 de agosto de 

2015.  

(Proposta não passou com 25 votos) 

SEGUNDA PROPOSTA 

Assessoria de formação Eucarística para 

catequistas de adultos em caráter 

paroquial. 

Duas Formações: 

1° Formação: Primeiro semestre. 

2ª Formação: Segundo Semestre. 

(Proposta aprovada por unanimidade) 

TERCEIRA PROPOSTA 

O dia dos sacramentinos na comunidade 

(A 4° quinta- feira do Mês) 

CALENDÁRIO: 

Fevereiro- 26/02: Comunidade N Sra. 

Santíssimo Sacramento. 



Março-26/03: Comunidade de São Pedro 

Apóstolo. 

Abril- 23/04: Comunidade São José 

Maio- 28/05: Comunidade Matriz Ssma. 

Trindade 

Junho- 25/06: Comunidade N.Sra 

Perpétuo Socorro. 

Julho- 23/07: Comunidade N.Sra. 

Rosário. 

Agosto- 27/08: Comunidade Sagrada 

Família 

Setembro- 24/09: Comunidade Santa 

Clara. 

Outubro- 22/10: Comunidade São 

Francisco. 

Novembro- 26/11: Comunidade N.Sra 

Aparecida. 

Dezembro- 17/12: Comunidade Santo 

Antônio. 

(Proposta aprovada por unanimidade) 

 Obs: As comunidades Santa Edwiges, Santa Tereza D Ávila e Cristo 

Ressuscitado ficarão para o ano de 2016, iniciando no mês de fevereiro.  

 Sra Olívia sugeriu que as três comunidades que não foram inclusas 

possam se reunir com o CPP e os leigos para ver melhor a inclusão das 

mesmas ainda em 2015. 

Maranguape, 11 de janeiro de 2015. 

 PLANEJAMENTO 03: 

Sra. Carmelinda informou que aconteceu a assembleia paroquial do Batismo dia 

08 dezembro de 2014. 

Assim, foram eleitos para compor a coordenação paroquial da catequese 

batismal: Sr. Arlindo (Coordenador), Sra. Carmelinda(Vice-coordenadora), 

Fabíola(Secretária), Leandro(Vice-secretário) e dois articuladores: Jairo e 

Iracema. 

CALENDÁRIO PAROQUIAL  

MÊS ATIVIDADE LOCAL 

DIA 

DO 

MÊS 

HORÁRIO 

JANEIRO RETIRO DO MESC PAROQUIAL - 24 e 25  - 

FEVEREIRO 

ENCONTRO DE PLANEJAMENTO 

DO CEP 

- 06, 07 e 

08 
- 

ENCONTRO DE REESTRUTURAÇÃO 

DA EMPD 

Cristo 

Ressuscitado 
11 19h 

ASSEMBLEIA PAROQUIAL DA 

LITURGIA 
Matriz 06 

19h30min às 

21hs 

MARÇO 
ENCONTRO PAROQUIAL DA 

CATEQUESE BATISMAL 
Matriz 14 16h às 18h 

ABRIL 
ELEIÇÃO DA NOVA COORDENAÇÃO 

TERÇO DOS HOMENS 

Matriz 
11 17h 



MAIO     

JUNHO     

JULHO 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO, 

ESPIRITUALIDADE E LAZER DA 

CATEQUESE PAROQUIAL 

BATISMAL 

- 

25 e 26 - 

    

RETIRO CPP 
- 03,04 e 

05 
- 

AGOSTO     

SETEMBRO     

OUTUBRO     

NOVEMBRO 
MISSA PAROQUIAL DO TERÇO DOS 

HOMENS 

 
25 - 

DEZEMBRO 
CONFRATERNIZAÇÃO PAROQUIAL 

DO BATISMO 

 
12 - 

     

 

AMARRAÇÕES: 

 A PASCOM (Sr. João Carlos e Sr. Daniel) comece as reuniões de rearticulação 

do BIP no mês de Janeiro com a convocação dos que se prontificaram durante a 

assembleia paroquial e em fevereiro aconteça uma formação de preferência 

oferecida pela diocese. E o BIP retornará em março conforme decisão por 

unanimidade dos presentes na assembleia. Ele voltará a ser pago pelas 

comunidades. 

 Na primeira reunião do CPP levar a quantidade que cada comunidade vai 

precisar mensalmente. 

 O retiro do CPP contará com a participação dos 06 coordenadores das 

comunidades e os seguintes convidados: EFOSM e CEP. 

 A assembleia paroquial eletiva do terço dos homens deverá contar com a 

participação de 06 delegados de cada comunidade. 

 A assembleia aprovou a realização do congresso mariano do terço dos homens 

para o segundo semestre de 2015, ficando responsável a coordenação eleita em 

assembleia no dia 11 de abril de 2015 para agendar uma data e organizar o 

congresso mariano. 

 A missa da confraternização do terço dos homens paroquial será animada pela 

liturgia paroquial conforme decisão de assembleia paroquial. 

 A assembleia paroquial da liturgia que acontecerá no dia 06 de fevereiro deverá 

contar com a presença de 06 representantes. Objetivos: Programação da 

formação permanente, organizar o encontro de espiritualidade litúrgica. 

 Para reestruturação da EMPD cada comunidade enviará dois delegados para 

reunião do dia 11 de fevereiro de 2015 às 19hs na quadra da comunidade Cristo 

Ressuscitado. 

 A proposta para reestruturação da COMIP será encaminhada na primeira reunião 

do CPP conforme decisão da própria coordenação do CPP eleita nessa 

assembleia. 



 O Sr. Walder, Sra. Carmelinda , Sr. Crispim e Sra. Elita (ECC) se comprometem 

a se organizarem para articular a Pastoral Vocacional na paróquia e os leigos 

sacramentinos representados por Fabrício e Neide irão consultar a equipe dos 

leigos sacramentinos para uma posterior resposta. 

 Em relação à articulação da CPJ Pe. Ruy consultou Sr. Crispim e Sra. 

Elita(ECC) para que o ECC possa colaborar com a articulação dos jovens, 

animando e assessorando os mesmos. O casal presente preferiu consultar a 

equipe dirigente para uma posterior resposta. 

 Proposta para articulação dos jovens em um horário de missa em sua própria 

comunidade com adaptação de cânticos. (Sugestão 01: Matriz todo Domingo às 

19h ou Sugestão 02: pelo menos o último domingo às 19h). Pe. Ruy consultará o 

CPM (Conselho Pastoral Matriz). 

 Encontro com a juventude paroquial será articulado pelo CPP e CPM. 

 Participação intercomunitária nos encerramentos de festejos: Primeira reunião 

CPP. 

 Em relação ao calendário de serviço litúrgico nas comunidades de São Francisco 

e Santa Clara também será visto na primeira reunião do CPP no dia 21 de 

fevereiro. 

 Pe. Ruy informou que a paróquia precisa de 02 representantes do CPP da 

paróquia Santíssima Trindade nas reuniões da região episcopal Nossa Senhora 

da Conceição e que a Sra. Celma se disponibilizou a permanecer como 

representante precisando de somente mais uma pessoa. Sr. Daniel Veras 

manifestou o desejo de colaborar como representante e toda a assembleia 

acolheu por unanimidade sua disposição. 

 A Sra. Ângela da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi eleita 2ª 

secretária do CPP durante essa assembleia. Ela se dispôs ao cargo e foi acolhida 

pelos presentes. 

 CATEQUESE PAROQUIAL 

 Srta. Lucimeire representante da catequese informou o calendário paroquial da 

catequese, porém, a coordenação da catequese fará alguns ajustes por conta de 

algumas datas coincidirem com outros compromissos paroquiais que não podem 

ser revistos, como os festejos da Matriz e a agenda do pároco.  

 O novo calendário da catequese paroquial será apresentado na 1º reunião do 

CPP. Algumas datas permanecem:  

 INSCRIÇÕES PARA NOVAS TURMAS SERÃO DE 10 DE JANEIRO DE 

2015 A 07 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS: 05 E 06 DE FEVEREIRO NA 

CAPELA CRISTO RESSUSCITADO ÀS 19HS. 

 FORMAÇÃO PARA NOVOS CATEQUISTAS: 04 DE FEVEREIRO NA 

CAPELA CRISTO RESSUSCITADO ÀS 19HS. 

 



A PASCOM em parceria com a secretaria da assembleia disponibilizará no site da paróquia a 

síntese dessa assembleia, assim como as sínteses dos anos de 2012,2013 e 2014, fortalecendo 

assim o registro histórico da nossa caminhada paroquial. 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DO CPP DE 2015 

MÊS LOCAL DIA HORÁRIO 

FEVEREIRO Matriz 21 15hs 

 

 A nova coordenação do CPP apresentará uma nova dinâmica para as reuniões e 

formar um calendário na primeira reunião do CPP de 2015. 

 

 

 

 

 


