
Ata n.º 009 – Aos 04 de junho de 2010, no salão paroquial da paróquia do Divino Espírito 

Santo, sito à Praça Francisco Barreto n.º 107 em Barretos, Estado de São Paulo, a partir 

das 19h30, por convocação do pároco Pe. Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se os 

membros do Conselho Paroquial de Pastoral, tendo todos assinado o Livro de Presenças 

n.º 01, p. 04 e 04 (Verso) que faz parte desta ata. Após as orações iniciais, o Pe. 

Deusmar iniciou com o evangelho (a Barca) para reforçar nossa fé em nossos caminhos 

e melhor conduzir nossas comunidades, Pastorais, Ministérios e Movimentos, fez a 

introdução aos assuntos da pauta, discutidos em reunião com a comissão executiva do 

CPP no dia 31/05/2010 no Centro Catequético Paulo VI às 20h00. O pároco destacou a 

necessidade de nos unirmos para produzir frutos, em seguida passou a palavra ao 

Lombardi que sugeriu se fazer uma avaliação do nosso primeiro semestre, conforme 

exposto na comissão executiva em sua reunião aos 31 de maio último. Todos os 

membros ali presentes foram distribuídos em quatro grupos, para debater esta 

caminhada e suas dificuldades enfrentadas no primeiro semestre, fazendo um balanço 

das atuações em toda a paróquia e traçando um novo rumo para ser seguido no segundo 

semestre, e assim aconteceu. Dentre as avaliações gerais dos grupos, o resultado foi 

unânime, entre insatisfatório e bom, mas no geral faltaram atuações mais destacadas nas 

comunidades, Movimentos, Pastorais e Movimentos no primeiro semestre. Dentre os 

grupos, foi escolhido um representante de cada um para uma nova reunião com o 

conselho do CPP e levantar os principais pontos negativos de cada pastoral, 

comunidade, movimento e ministério, e assim, em conjunto, formular novas diretrizes 

para o segundo semestre. Esta reunião foi agendada para o próximo dia 07/06/2010, às 

19h30, no Paulo VI. E já se marcou para o dia 03/09/2010, às 19h30, no salão paroquial, 

a próxima reunião do CPP. Nada mais havendo a tratar, o pároco deu por encerrada a 

reunião com oração e bênção final, e eu, secretário abaixo assinado, lavrei a presente 

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

assinada por todos os presentes. Barretos 04 de junho de 2010. 


