Entrevista com a responsável pela Pastoral da Liturgia da missas
das 19h, Maria da Penha Nogueira.

1) Qual a finalidade desta atividade e como ela funciona?
A finalidade da atividade é ajudar a celebração; é auxiliar a reunir as
pessoas que vêm à missa, chamando-as para participar, para a missa ficar
melhor! A finalidade é então acolher as pessoas para que participem da
missa. Nós gostaríamos de acolher todos, mas às vezes as pessoas chegam
atrasadas e não conseguimos da-lhes atenção. Os que chegam com
antecedência, conseguimos acolhê-los e convidá-los a participar de uma
leitura, uma oração. Os atrasados, já não conseguimos...
Todas as quartas-feiras o grupo da liturgia ensaia os cantos e organiza
como será a missa do domingo. A Angelina e eu escolhemos os cantos que
devem estar de acordo com tempo liturgico, com o Evangelho e com as
leituras. Antes disso, eu sempre rezo e peço ao Espírito Santo para nos
iluminar e ajudar na escolha do que será cantado. Aos domingos, eu chego
com antecedência e abro a igreja às 18h. Nesse horário também há a Hora
do Angelus, quando nossa equipe reza o Terço todo domingo, antecedendo
a Missa.
O nosso grupo participa da Festa de São Domingos... e todas nós
estamos sempre engajadas nas atividades que acontecem na igreja.
Participamos de tudo, todos juntos.
1) Quantas voluntárias estão envolvidas nessa pastoral?
Somos entre seis e sete mulheres. Angelina, Silvia, Ester, Cidinha,
Isaura, Jussara e eu.
2) Quantas pessoas participam aproximadamente da missa das
19h?
Há missas em que comparecem em torno de 70, 80 pessoas. Mas,
também, em outras há 30 ou 50 pessoas. A média deve ficar por volta de
60 pessoas a cada missa.
3) Como você se aproximou dessa Pastoral e se você está
satisfeita com o que faz?
Foi a Ana Maria Castello Branco quem me convidou para me aproximar
da missa. Há aproximadamente 20 anos atrás, eu vim assistir a missa das
10h (que existia antigamente), e sentei lá atrás, quase no último banco.
Então, ela se aproximou e me convidou para cantar. Eu não queria de jeito

nenhum. Mas fui e fiquei... Comecei participando da missa das 10h. Então
aconteceu que não tinha ninguém responsável pela liturgia e canto da
missa da noite; eu passei a vir às 19h. Éramos somente duas pessoas, a
Silvia, quem toca órgão, e eu.
Atualmente, considero que todas nós não formamos mais um grupo,
mas, uma família! Apenas de olhar uma para a outra, nós sabemos o que é
preciso. Faz muito anos que estamos juntas. É algo bom conviver em grupo
e permanecer abertas, deixando as pessoas participarem.
Estou aqui para servir a Deus, pois sei o que ele quer de mim.
4) Quais as dificuldades que tem encontrado e o que poderia
melhorar nessa atividade?
Para ser sincera, na missa das 19h, não temos dificuldade, pois somos
unidas, nós nos ajudamos muito, uma resolve o problema da outra, se
surgir. Se uma precisa faltar, as outras assumem. É tudo tranquilo.
Por outro lado, gostaríamos de mais paroquianos participando durante
as celebrações, cooperando com algumas atividades, como por exemplo,
passar o cesto das ofertas... Pois, às vezes, quando há muitas pessoas novas,
elas não se sentem à vontade para tomar iniciativas. Também gostaríamos
que as pessoas chegassem mais cedo, assim poderíamos convidá-las para
um maior envolvimento na missa.
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