
Ata n.º 011 – Assembleia paroquial - Aos 05 de dezembro de 2010, no salão ao lado 

da capela Nossa Senhora de Fátima, à Rua 4 esquina da Av. 11, pertencente à 

Paróquia-Catedral do Divino Espírito Santo, em Barretos, Estado de São Paulo, a 

partir das 08h00, por convocação do pároco Pe Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se 

as principais lideranças desta paróquia em Assembleia Geral, por ele mesmo 

presidida, tendo todos os participantes assinado o Livro de Presenças n.º 01, p. 5 e 5 

verso, que faz parte desta ata. Após a acolhida, às 08h30 foram feitas as Orações 

Iniciais, na capela, coordenadas pelo Lombardi. Em seguida, de volta ao salão, 

Lombardi fez breve comentário da caminhada de 2010 e aproveitou para falar sobre a 

disponibilidade do site da paróquia às comunidades, ministérios, pastorais e 

movimentos e da importância de explorar seu espaço na internet. Acrescentou a 

necessidade de ser criada a Pascom para ampliar esta interação e comunicação entre 

todos os movimentos da igreja, não só utilizando os recursos da internet, mas também 

auxiliando na confecção do Boletim Informativo mensal. Pe Deusmar fez uma reflexão 

sobre o tema e o lema para 2011. Às 09h45, o Pe. Santana, pároco de Colina-SP, 

iniciou sua palestra, discorrendo sobre o tema “Como engajar Agentes de Pastorais 

nas Comunidades”. Em seguida, depois de um pequeno intervalo, foi dada a 

palavra aos coordenadores de ECC, Pastoral da Acolhida, SSVP (Vicentinos) e 

Congregação Mariana, para fazerem comentários sobre seus trabalhos e objetivos, e 

da importância de cada Comunidade, Ministério, Pastoral e Movimento trabalharem 

em conjunto. Logo após o almoço, todos se reuniram em grupos de seis pessoas para 

refletirem sobre os seguintes questionamentos deixados pelo Pe. Santana: “1- Como 

podemos fazer para transformar nossa Comunidade? 2- Como fazer para trazer 

pessoas diferentes para a Comunidade? 3- Estou disposto a me colocar a serviço de 

minha comunidade e não de outra mais fácil?” Os grupos registraram suas respostas 

que foram entregues ao Lombardi. Terminada a reunião dos grupos, e feito um breve 

intervalo, houve o plenário, tendo antes sido feitos alguns comentários pelo Lombardi 

sobre modos de reuniões semanais em cada Comunidade e sua importância; e que, a 

partir de 2011, cada reunião semanal seja diferente, alternando a Santa Missa, Leitura 

Orante da Bíblia, Formação Bíblico Catequético ou Doutrinal, e reuniões de trabalho 

sendo que, nestas últimas se trate prioritariamente das Missões em seus respectivos 

setores. A seguir, cada Comunidade, Pastoral, Ministério, Movimento ou Associação 



entregou seus respectivos Calendários para 2011. E o Pe Deusmar disse de seu 

contentamento sobre todo o conteúdo da assembleia, diante dos compromissos 

assumidos por todos para o ano de 2011. Completou dizendo da importância dos 

leigos nestes trabalhos, e que não poderiam deixar a cargo do padre para desenvolvê-

los, pois o compromisso da Comunidade é de todos os leigos, que somos nós. Nada 

mais havendo a tratar, às 16h00, o pároco deu por encerrada a Assembléia, com 

orações e a Bênção final, e eu, secretário, abaixo assinado, lavrei a presente Ata que, 

aprovada, é assinada por mim, pelo pároco e outros integrantes do Conselho 
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