
Ata n.º 002 – Aos 31 de julho de 2009, na casa paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, 

sito à Praça Francisco Barreto, n. 107, em Barretos, estado de São Paulo, a partir das 20 

horas, por convocação do pároco Pe. Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se os membros da 

Comissão Executiva do Conselho Paroquial de Pastoral da Catedral, estando presentes os 

membros Pe. Deusmar Jesus da Silva, Antônio Carlos H. Antunes, José Paulo Lombardi, José 

Sidnei da Silva, Nilton Marques, Rúbia Mara Santos de Sá, as seis pessoas presentes 

assinaram o livro n. 01, p. 01, que faz parte desta ata, não estando presente o seminarista Luiz 

Paulo Soares, membro da Comissão Executiva. A reunião foi iniciada pelo Pe. Deusmar com a 

invocação ao Espírito Santo. Após a oração, José Paulo Lombardi fez a leitura da ata anterior 

que, aprovada pelos presentes, foi assinada por todos os presentes; Pe. Deusmar pediu que se 

fizesse a escolha de Coordenador(a), vice-coordenador(a) e secretário(a) da Comissão 

Executiva, ficando assim estabelecido: coordenador – José Paulo Lombardi; vice-coordenador 

– José Sidnei da Silva; secretária – Rúbia Mara Santos de Sá; sendo pedido pelo Pe. Deusmar 

a inclusão da Irmã Cida, se ela aceitar, na Comissão Executiva representando as Irmãs, 

religiosos e religiosas, foi aceito por todos. As reuniões mensais da Comissão Executiva 

ficaram agendadas para a última sexta-feira de cada mês, às 20 horas, na Casa Paroquial da 

Catedral, nas seguintes datas: vinte e oito (28) de agosto, 25/9, 30/10 e 20/11 de dois mil e 

nove. Também foram agendadas as datas de reuniões bimestrais do CPP com todos seus 

representantes para: 2/10 e 27/11 de dois mil e nove, às vinte horas no Salão Paroquial da 

Catedral que será reservada pelo Pe. Deusmar. Foi entregue pelo Lombardi uma lista com 

nomes e endereços de todos os componentes do CPP, representantes das Pastorais, 

Ministérios, Comunidades, Associações e Movimentos, em se precisando entrar em contato 

com seus representantes. Pe. Deusmar reforçou a importância da criação deste CPP e da 

Comissão Executiva, dando exemplo da colocação do Pe. Ronaldo na reunião anterior. A 

organização das Missões Populares que estão agendadas para o período de 17 a 24 de 

outubro, deverá ser bem preparada pois será muito positiva para o retorno de pessoas 

afastadas da Igreja. Vai haver com certeza pessoas redescobertas pelas Missões. As missões 

serão realizadas em toda a área da Paróquia do Divino Espírito Santo, que vai da rua 2 até à 

Faria Lima e da 7 até à Av. 29. Foi colocado pelo Pe. Deusmar que irá entrar em contato com 

as Irmãs e Padres da Cidade de Maria pedindo ajuda para as Missões da Catedral. Foi 

lembrado pelo Niltinho que deveremos enviar representante na Paróquia São Luiz dia 

13/9/2009 das 8 às 16 hs para o curso de preparação das missões em nível diocesano. Todos 

estão de acordo que deverá ser feito um trabalho de divulgação das missões, principalmente 

pelos meios de comunicação, jornal da Igreja, nas missas, através de banners, com oração 



especial no final das missas, não só a partir de 15/9 mas mesmo antes desta data. Pe. 

Deusmar pediu que na reunião do dia 28/8 a equipe traga idéias, novidades para o 

planejamento das missões. Lombardi lembrou da missa do envio para se rezar a liturgia das 

horas, iniciando às 19hs e o envio com a Missa às 19:30 no dia 17/10 sendo aceito por todos. 

O término das missões se dará no dia 24/10 e a missa de encerramento não será no sábado 

dia 24, e sim no domingo dia 25/10 com a missa das 19:30 hs. Quanto à Assembleia Paroquial, 

ficou para decidir uma data, pensando-se no dia 15/11/2009, tendo como local os vicentinos ou 

salão N. Sra. de Fátima. A Assembleia como objetivo a Programação de 2010 envolvendo toda 

a Catedral para definição de metas, diretrizes de Pastoral (organização, melhorar em quê, 

maior acolhida) toda a programação em torno de um mesmo objetivo, para maior unidade 

pastoral e evangelização mais definida. Catedral sempre foi um desafio às propostas, aos 

trabalhos, sendo que a Assembleia será para organizar e dar unidade às atividades. A reunião 

da Assembleia deverá ser das 8 às 16hs, tendo que definir quantos irão participar por 

Comunidade, Pastoral, Movimento. Os escolhidos deverão ter participação ativa na Assembleia 

que (de acordo com a Igreja) será deliberativa. As pastorais e movimentos estão esperando 

muito do CPP, portanto deve-se fazer um trabalho bem feito de ajuda mútua, principalmente os 

que estão com mais dificuldades. Lombardi se propôs a dar uma ajuda à Pascom (confecção 

do jornal da paróquia). Pe. Deusmar lembrou da importância de dinamizar a Paróquia. Redividir 

as Comunidades, atingir maior número de pessoas (PRODE). Devemos ser a Igreja que vai até 

às pessoas. Estamos sentindo mudanças da diocese, o Clero está mais animado e isto está 

beneficiando a Diocese, as paróquias, as Comunidades, daí a importância da Organização 

Pastoral, onde teremos uma visão maior de um trabalho organizado. Em cumprindo toda a 

pauta da reunião que foi: Oração Inicial, Leitura da Ata, Composição da Comissão Executiva, 

Definição das reuniões mensais da C. Exec.e bimestrrais do CPP, Missões Populares, 

Assembleia paroquial – objetivos, outros assuntos; Pe. Deusmar deu por encerrada a reunião 

com oração e bênção final e eu, abaixo assinado, secretária designada, lavrei a presente ata 

que, depois de lida, conferida, e feitas eventuais correções, sendo aprovada, será assinada. 

Barretos 31 de julho de 2009. (seguem-se assinaturas). 


