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Relatório Comunidade Santa Ifigênia 

 

DIMENSÃO VIDA FRATERNA 

I - Como vivenciamos e avaliamos?               

1.1. Convivência Cotidiana.                                                                                                                                                                                                    

Vivenciamos nos momentos de refeição (café da manhã, 

almoço e jantar),onde compartilhamos nossa vida e missão 

eucarística, assim também como nos diálogos ocasionais, 

encontros na sala de televisão, almoços com os fiéis 

paroquianos. Constatamos que precisamos intensificar com 

maior sistematicidade o momento do jantar que fica às vezes 

preterido pelos compromissos pastorais.  

  

1.2. Passeios Comunitários.                                                                                                                                                                                                                                    

De natureza comunitária tivemos alguns jantares com 

parentes e amigos, religiosos sacramentinos e benfeitora de 

nossa província. Reconhecemos que não operacionalizamos 

esse momento como poderíamos, pois estamos numa cidade 

riquíssima enquanto patrimônio cultural (museus, parques, 

teatro, cinema, espetáculos diversos, etc.).                                                                                       

1.3. Avaliações Comunitárias.                                                                                                                                                                                                                                 

Chegamos no Cenáculo São Paulo no início do primeiro 

semestre de 2017( Pe. Regivaldo em 19/01 e Pe. Ruy em 

28/02),tendo tido trimestralmente momentos de revisão da 

nossa caminhada. Sentimos que embora sejamos diferentes 

em nossa natureza de ser, temos utilizado o respeito a 

individualidade própria, porém com a devida correção 

fraterna quando necessária.   
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1.4. Formação.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

No nível da formação pessoal e permanente, o fazemos com 

leituras e palestras sejam eclesialmente ou socialmente. No 

tocante a formação específica após o "ad experimentum" de 

2017, no primeiro semestre do corrente ano Pe. Ruy está 

cursando filosofia e Pe. Regivaldo em julho iniciará o curso da 

língua inglesa.                                                                                                                             

 

1.5. Atividades em nível Provincial e Regional.   

                                                                                                                                                              

a). Reabertura do propedêutico do R 1- Indiferente.                                                                                                                                                          

b). Plano de formação da Clasfor – Indiferente.                                                                                                                                                                    

c).   Encontro de formadores e promotores vocacionais - De 

forma regular (apenas pelo informativo provincial.                                                  

d).  Encontro de convivência anual por Regional - Não houve 

convocação para sua realização no biênio 2017-2018.                                        

e). Encontro bienal de superiores - Pe. Ruy não pode 

participar no final do primeiro semestre de 2017 por 

incompatibilidade de data.       

f). Agenda vocacional local - De forma regular ( surgimento de 

três interessados).                                                                                                      

g). Ano Vocacional Sacramentino - De forma regular 

(Rezamos a oração vocacional nas eucaristias e encontros 

pastorais).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DIMENSÃO VIDA ORANTE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II. Como vivenciamos e avaliamos? 

                                                                                                                                                                                    

2.1. Celebrações em comum. 

                                                                                                                                                                                                                               

Em âmbito cenacular não tivemos, porém em nível paroquial 

a temos regularmente (solenidades eucarísticas de caráter 



 

                   III Capítulo Provincial – Província N. Sra. de Guadalupe 
                           Santa Luzia, 28 de junho a 5 de julho de 2018 
    “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20)              

 

Relatório Santa Ifigênia 
3 

litúrgico, universal, arquidiocesano, paroquial y 

congregacional).   

                                                                                                                       

2.2. Liturgias das horas. 

                                                                                                                                                                                                                                         

No exercício pessoal as horas média (capela cenacular) e 

vésperas (ofício divino na basílica com o povo),geralmente nas 

quartas e sextas-feiras, porém reconhecemos sua importância 

no cotidiano de nossas vidas, sendo meta a ser contemplada 

no segundo semestre. 

                                                                                                                                                                                                                   

2.3 - Adorações penitenciais. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Exercitamos em nível paroquial, porém de natureza cenacular 

ainda não. 

 

2.4 - Adoração pessoal diante da Eucaristia. 

                                                                                                                                                                                                        

Cotidianamente.  

                                                                                                                                                                                    

2.5 - Retiros. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Participamos somente em nível arquidiocesano, mas 

prospectamos em nível paroquial no segundo semestre. 

Quanto ao nível cenacular não fazemos. 

                                                                                                                                                                                           

2.6 - Formação.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Referente ao seu conteúdo eucarístico, lemos os roteiros 

reflexivos da província conforme o tempo litúrgico, assim 

como o material do nosso sínodo arquidiocesano. 

                                                                                                                                                           

2.7 - Atividades em nível Provincial e Regional. 

                                                                                                                                                                 

a) Retiros Provinciais - Ativamente  
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b) Roteiros de formação espiritual – Ativamente 

                                                                                                                                                              

c) Aprofundamento da mensagem do II Capítulo Provincial - 

De forma regular 

                                                                                                        

d) Reanimação do Centro Eucaristia – Indiferente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIMENSÃO VIDA SERVIDORA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

III - Como vivenciamos e avaliamos? 

                                                                                                                                                                                  

3.1 - Trabalhos pastorais, sacramentais, formativos e sociais. 

                                                                                                                                                                            

Organizamos nossa ação eucarística em vista da missão que 

nos foi confiada a partir de um tripé: 

 Celebrar na alegria e piedade.  

 Acolher com fraternidade. 

 Administrar pela colegialidade.  

Partindo destes pressupostos, priorizamos o reavivamento 

nas dimensões:  

                                                                                                                                                                   

PASTORAL - Rearticulação do CPP e renovação do CEP, 

reuniões ordinárias do sínodo arquidiocesano em nível 

paroquial na 3 quinta-feira (comissão sinodal) e 4 quinta-feira 

(encontro comunitário paroquial) das 19.30h as 21hs. 

Reestruturação e revitalização da pastoral do dízimo com 

novos membros, criação do terço dos homens (02/04/2018) 

nas segundas-feiras das 19.30h as 20.30h, dinamização dos 

festejos da co-padroeira santa Ifigênia e restauração do 

novenário da padroeira N. Sra. da Imaculada Conceição, 

encontros periódicos do MESC na 1 quinta-feira(reunião 

ordinária com os ministros) e 2 quinta-feira(adoração dos 

ministros) das 19.30h as 21hs.                            
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FORMAÇÃO- Pastoral litúrgica nas terças-feiras das 19.30h 

as 21hs com a perspectiva do curso de formação para o MEP 

no período de outubro e novembro do corrente ano.                                                                                                                                                                                

SACRAMENTAL - Reavivamento da pastoral do batismo com 

batizados periódicos no terceiro domingo na Eucaristia das 

11h e volta da celebração de matrimônios. 

                                                                                                                                                                                                

SOCIAL - Perspectiva da criação da pastoral do turismo e 

acolhimento na Basílica (2 semestre), assim como o 

reordenamento administrativo do funcionamento e 

manutenção dos serviços sociais no Centro de Pastoral e 

Renascimento do Bazar Solidário na segunda quinta-feira de 

cada mês das 9h as 17h , mudança no quadro de 

funcionários da paróquia e os seus horários de expediente. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

3.2 - Acompanhamento dos leigos SSS.  

Perspectiva do início do trabalho de nucleação vocacional no 

primeiro semestre de 2019 em parceria com a Coordenação 

Provincial Laical. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.3 - Serviços domésticos no Cenáculo.  

Reforma elétrica geral na casa no segundo semestre de 2017 

e perspectiva da reforma hidráulica e sanitária no primeiro 

semestre de 2019, formatação da escala de serviços da 

funcionária com limpeza periódica dos andares com a devida 

reorganização da copa, cozinha e refeitório com a aquisição 

de um novo fogão e geladeira, com recurso doado pelo Pe. 

Vitório.  

                                                                                                                                                                                                                                                         

3.4 - Dimensão Social da Eucaristia.  Reaproximação e 

reorganização da pastoral da moradia( primeiro semestre do 

corrente ano) e do povo sem teto(segundo semestre de 2018). 



 

                   III Capítulo Provincial – Província N. Sra. de Guadalupe 
                           Santa Luzia, 28 de junho a 5 de julho de 2018 
    “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20)              

 

Relatório Santa Ifigênia 
6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.5 - Atividades em nível Provincial e Regional. 

                                                                                                                                                              

a) Revitalização das Obras Eucarísticas Tradicionais - De 

forma regular.  

                                                                                                                 

b) Semana Eucarística Paroquial–Indiferente. 

                                                                                                                                                                 

c) Semana Litúrgica Paroquial- Indiferente. 

                                                                                                                                                                     

d) Curso de Eymardianeidade - De forma regular (fazemos 

parcialmente no tríduo eucarístico em honra ao nosso pai 

fundador).  

Teremos nesse ano no período de 30 e 31/07 e 01/08 e 

festividade de São Pedro Julião em 02/08/2018.  

e) Encontro dos párocos e reitores – Ativamente. 

                                                                                                                                                            

f) Consolidação da ALLS - De forma regular (perspectiva para 

o primeiro semestre de 2019).  

g) Comissão Internacional de Missão – Indiferente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Seremos fortes sendo fraternos.                                                                


