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Ao nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9:30 h, na sala de reuniões da 

paróquia, reuniram-se os membros do Conselho de Pastoral Paroquial (CPP): Eva Ronchi, 

Luiz Gabriel Guimarães Say, Rafaela R.F. Isobe, Benito Luchesi, José Augusto Schimaleski, 

Marco Rodrigo Amaral, Izidora Barotto Rodrigues,Janaína Cardoso,  Sebastião Teixeira, Geni 

Gomes , Vânia Carvalho Ragnini, Felipe Castro Evaristo , Marlene Oldakowski Stinghen, 

Maria Propost, Volnei Rafael Sevenhani, Gabriela Tuleski e Pe. Asídio Deretti .1) Oração:  O 

SAV (Serviço de Animação Vocacional) representados pelos membros Volnei, Gabriela e 

Rafaela realizaram o momento de oração com a leitura de Jr 1-4-10, depois uma dinâmina 

proposta com a realização de uma linha do tempo da caminhada vocacional de cada um, para 

que depois pudéssemos compartilhar e refletir que qdo damos o nosso SIM à Deus, somos 

luz que dissipa as trevas. Este momento foi finalizado com velas pequenas acessas numa 

vela maior simbolizando Cristo, centro de todo chamado, embalados por canções 

vocacionais.2) Leitura da ata: foi realizada pela secretária do CPP, Rafaela. 3)Formulário para 

o Sínodo: Pe Asídio explicou um pouco melhor com relação ao formulário que deverá ser 

preenchido em solicitação da Arquidiocese e à pedido do Papa para compor o próximo Sínodo 

em Outubro de 2023. Este tem por objetivo colher informações do mundo todo, um processo 

de “escuta do Papa” dos anseios do povo de Deus! A primeira etapa deste processo já foi 

realizada em 2018, dando continuidade agora em 2022, concluindo em 2023.  4) Presbitério: 

O Marco do CAEP, informou que o projeto realizado pelo Arquiteto Tobias foi encaminhado à 

Cúria. Explicou que os orçamentos , 01 da cruz e outro do Presbitério, são separados. Uma 

construtora indicada pelo próprio arquiteto orçou a obra em R$ 145.000,00, sendo mão de 

obra e material. Como a paróquia não tem este valor em caixa, e sim R$ 37.000,00 foi dado 

a opção de fazer de forma parcial, iniciando com a preparação da parede de fundo para 

colocar a cruz com o Ressuscitado. Para este início de obra estão sendo realizados 

orçamentos mas, a Cruz já possui o orçamento de R$ 8.500,00, que será criada pelo artista 

Conrado Mozart, a qual ficará pronta entre 30 e 60 dias. Com relação à escolha da escultura 

foi realizada uma votação pela comunidade no último dia 28/03, sendo que das três opções, 

a de n. 01 foi a escolhida. A Eva enfatizou a importância da comunidade nesta escolha! 5) 

Semana Santa: A Eva relembrou os responsáveis pela liturgia na Programação da Semana 

Santa, e também reforçou que a mesma encontra-se no site e jornal. À pedido da 

Coordenadora de liturgia, Aline, que não estava presente, pediu para reforçar nos cuidados 

com distanciamento, máscara e álcool. O Padre Asídio informou que no Sábado à noite 

haverá 3 adultos que serão batizados. O Marco questionou o porquê não ter as sete leituras 

de costume nesta celebração da Vigília Pascal e somente 3 leituras. A Eva justificou que por 

ter os 3 batizados, talvez a redução das leituras se fez necessária para a celebração não ficar 

muito extensa. 6) Escola acompanhamento: O Padre Asídio disse que esta é a quarta etapa, 

com datas para ocorrer em 30/04 e dia 01/05. No dia 30 (sábado) será o dia todo, sendo 

necessário providenciar café da manhã, almoço e café da tarde. No dia 01/05 será necessário 



 

 

apenas café da manhã. Ficou de verificar se o Movimento de Irmãos poderá ficar responsável 

pelo almoço. 

7) O Sr. Ingo, coordenador do dízimo não estava presente, mas a Vânia que esteve presente 

na apresentação do Sr. Gelson da Paróquia Santana  no bairro Tatuquara, falou sobre a 

experiência desta comunidade com a pastoral do Dízimo. Ele contribuiu com várias sugestões 

de como sensibilizar as pessoas a tornarem-se dizimistas. Por exemplo: sensibilização nas 

próprias pastorais, calendário com 12 envelopes, muita transparência nas entradas e saídas 

dos valores, visita às famílias p/ conscientização, principalmente através da Capelinha. 

Também eliminaram todas as taxas e fizeram uma parceria entre dízimo e catequese. 

8) Coleta nas missas: voltar e incentivar os paroquianos a realizar a oferta no momento do 

Ofertório, iniciando com os próprios coordenadores para motivar a assembleia. Será dado 

aviso nas missas deste fim de semana para preparar a comunidade. A Gabriela sugeriu criar 

um Q-R Code (PIX) para facilitar e diversificar a forma de oferta à paróquia. Serão retiradas 

as urnas da entrada da igreja permanecendo somente na frente do presbitério.9) Domingo do 

Kilo: O padre Asídio pontuou à pedido do Jabismar , que não estava presente, a necessidade 

do retorno da coleta de alimentos, que antes eram arrecadados no 2° Domingo e agora 

proposto para coleta no 1° Domingo para facilitar a montagem e entrega das cestas às 

famílias. Reforçou-se, pela Rafaela o constante aviso nas missas para estimular a doação.10) 

Formulário p/ as pastorais: O Gabriel falou sobre a importância de se responder este 

formulário para conhecer e reestruturar nossos grupos e pastorais. O ideal é que tenhamos 

estes dados até a próxima reunião do CPP. Quem sentir dificuldade em preencher on line o 

formulário, o mesmo está disponível impresso na secretaria da paróquia e os membros do 

CPP estão disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliar no preenchimento.11) Evento ADMA 

– Noite da Pizza –A Vânia  falou que antes era pastel, mas para não aglomerar mudou-se 

para pizza. Será vendida montada, a pessoa traz a forma e leva para assar em casa. Os 

sabores disponíveis são  de marguerita, queijo/ presunto e calabresa,no tamanho de aprox.. 

30 cm no valor de R$ 18,00 a unidade, ou 02 por R$ 35,00. A venda será apenas antecipada 

e pede a colaboração das demais pastorais tanto na venda como na divulgação. O principal 

objetivo desta ação é reunir o grupo e fazer reserva financeira para futuros encontros/viagens 

promovidos pela Congregação Salesiana, sem utilizar recursos do caixa da paróquia. A meta 

de venda é em torno de 200 pizzas e quem pegar para vender acertar com a Edna, 

secretária.12) Espaço aberto à fala dos membros das pastorais: Felipe agradeceu a ajuda da 

comunidade na Páscoa Solidária e reforçou o convite para novos membros no grupo dos 

coroinhas. A Janaína, catequista falou da questão das crianças ainda não se despertarem 

por não ver nenhum coroinha nas missas e que isso não estimula a participação dos outros, 

além de fazer o convite pessoal que faz toda diferença! Continuando, ela também falou da 

rifa que os crismandos estão fazendo de 2 cestas para ajudar nas despesas do retiro. A Eva 

pediu a colaboração de todos na divulgação da Programação da Semana Santa em nossa 

comunidade e o Luiz Gabriel para os que ainda estão impossibilitados de virem 

presencialmente, o convite a assistir pelo nosso canal no YouTube, Por fim , o Vonei tomou 

a palavra para falar do Encontro Vocacional com data para ocorrer em 14/05, ainda sem 

horário definido, mas provavelmente com início no período da tarde e término com a santa 

missa tendo como foco catequese, coroinhas... Este encontro é realizado à pedido da 

Inspetoria e pediu para dar este recado nas pastorais e rezar, pois todos nós devemos 

aprimorar o nosso olhar às vocações e convidar! 

 

 

 



 

 

 

RAFAELA ISOBE - Secretária 

 

 

P. Asídio Deretti – Pároco      Eva Ronchi – Coordenadora  

CPP 

 


