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O Conselho Paroquial
A nossa paróquia, tal como as demais paróquias, tem dois Conselhos: Pastoral e o Económico.

O Conselho Económico é r esponsável pelas finanças da par óquia. Esta comissão é nomeada pelo Pár oco e inclui pessoas idóneas e conhecedoras da matéria.
Os dois Conselhos estão separados, mas inter-ligados. O Económico depende do Paroquial para desenvolver a missão da
paróquia; o Conselho Paroquial depende do Conselho Económico para administrar os recursos com prudência e implementar os programas de índole financeiro da paróquia. O Conselho Económico será apresentado noutra ocasião.
O Conselho Paroquial foi apresentado à comunidade na Missa das 9:30, dia 5 de Março.
O conselho consultivo ajuda o Pároco a fazer uma leitura mais completa e correcta da realidade paroquial e para dele receber sugestões e propostas de ação a desenvolver para fazer crescer na paróquia a comunidade eclesial – o "Povo de Deus".
Para isso, o Conselho deve estar atento às aspirações e necessidades da comunidade cristã, reflectir sobre elas e "planear,
dinamizar e coordenar todas as actividades de carácter pastoral", lançando "ações que requeiram a responsabilização de toda
a paróquia".

O Conselho é composto por elementos de todos os grupos paroquiais representativos da nossa Igreja. No exercício das suas
funções, compete-lhe, em concreto, elaborar planos de ação pastoral e o programa anual de actividades, bem como
acompanhar e avaliar a sua execução.
O Conselho Paroquial segue regras e normas estabelecidas pela Arquidiocese de Hartford e tem como objectivo aumentar o
crescimento da fé, crescimento e missão da comunidade paroquial. As pessoas chamadas para este serviço devem ser:
■Pessoas de oração, de crescimento em Cristo e um sinal vivo de Cristo; ■ Tenham conhecimento a respeito da Igreja
de hoje (partilha de responsabilidade); ■ Tenham conhecimento a respeito do passado e das tradições da Igreja;
■Que entendam a paróquia como comunidade e centro para crescimento espiritual; ■ Estejam decididos a envolverse e participar nas decisões que dizem respeito ao futuro da paróquia; ■ Contribuem para o Conselho com os seus
talentos, qualificações, ou experiência; ■ Devem já ter trabalhado ou ter tido experiência em atividades da paróquia.
Compete a cada membro do Conselho, com os seus dons e carismas, servir o Conselho com as suas exigências:
■Envolvimento activo na sua própria renovação espiritual e na da Paróquia; ■ Participação, estudo e preparação para
cada reunião; ■ Participação nas sessões de planeamento e avaliação; ■ incentivar a cooperação entre todos os organismos paroquiais; ■ Coordenar as acções que forem programadas no âmbito da pastoral paroquial, em harmonia
com as orientações diocesanas; ■ Examinar, após informação conveniente, a existência de problemas e carências de
ordem pastoral e material.
Eis os membros do Conselho Paroquial e a sua representatividade:
■P. Jorge (Adminstrador da Igreja) ■ Gracinda Lavado (Presidente) ■ Emilia Silva (Vice-Presidente)
■ Julia Milheiro (Secretária) ■ M. A. Bernardino (Vice-Secretária)
Em representação dos vários grupos:
Isabel Vala (Leitores)
Adriano Mendes (Conselho Económico)
Fernanda Pereira (Asseio Interior da Igreja)
Manuel Milheiro e Gerard Martins (Trustees)
Teresa Duarte (Ministros da Eucaristia)
Daniel Vala (Acólitos)
Irene Pires (Oração Diária)
Luana Ribeiro e Fátima Vilar (Catequese)
Anabela Machado (Pastoral Familiar)
Fernando Estevam (Centro de Ultreias)
Maria L. Estevam (Preparação do Batismo)
Melissa Costa (Escola Portuguesa)
José Pereira (Sacristia)
Carlos Pereira (Grupo Coral)
São Dias (Centro do Dia)
Bina Marques (Relações Públicas)
Fernando Cabral e Tony Santos (Manutenção InteMadalena Oliveira (Grupo dos Jovens)
rior/Exterior)
Suzana Rosa (Jardim Infantil)
Teresa Costa (Secretaria da Igreja)
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