
Ata n.º 012 – Aos dezesseis de junho de 2011, 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 20h00, 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, página 06 que faz parte desta ata. As orações iniciais foram dirigidas 

pelo Pe. Deusmar, que em seguida deu início aos trabalhos, primeiramente falando a 

respeito da solenidade de Corpus Christi, neste ano no dia 23 de junho, e distribuindo 

aos presentes seu planejamento para o enfeite das ruas e avenidas pelas quais a 

Procissão Eucarística irá passar. Cada Comunidade, Pastoral ou Ministério deve assumir, 

isolada ou conjuntamente, cada um dos trechos por todo o percurso, e pedindo o 

empenho de todos. O assunto seguinte foi o da próxima Festa do Divino, passando a 

todos os presentes o que já está programado, e pedindo também o engajamento do 

maior número de pessoas para as diversas atividades necessárias para a boa realização 

do evento, não só nos dias 8 e 9, na Praça, mas também no dia 10, no estádio do 

Barretos, onde acontecerá a Santa Missa de encerramento com a presença do Pe. 

Robson, de Trindade-GO, em um esquema que vai precisar de muita organização e 

pessoas trabalhando, porque se espera lá um público em torno de 15 mil pessoas. Em 

seguida, o padre Deusmar avisou sobre a Semana Teológica sobre Mariologia, 

programada para meados de julho no salão da igreja Nossa Senhora do Rosário, 

recomendando que todos procurem participar. A seguir, a coordenação dos trabalhos foi 

passada ao Lombardi, que pediu a cada um dos presentes que se manifestasse a 

respeito dos trabalhos e da caminhada em suas respectivas Comunidades, Pastorais ou 

Ministérios. Silvia, coordenadora da Comunidade Sagrada Família, expôs as dificuldades 

em sua Comunidade, notadamente pela pouca participação das pessoas. Mariana, da 

Pastoral da Acolhida, disse que tem feito as reuniões mensais, nas segundas semanas, 

ocasião em que também fazem a Leitura Orante. Deise, coordenadora do Ministério de 

Leitores, também tem realizado as reuniões mensais com Leitura Orante, onde no 

entanto não há muita frequência; quanto aos cursos bíblico-litúrgicos mensais, ainda 

acha que há pouca participação neles, mas o Lombardi disse que atualmente cerca de 40 

a 50 pessoas têm ido a estes cursos, o que significa pelo menos três vezes mais do que 

era no ano passado. Vera e Ivanete, da Catequese para Crisma ou 1ª Eucaristia, 

relataram as dificuldades do trabalho principalmente com adolescentes ou pré-

adolescentes, bem como a falta de catequistas, mas os trabalhos não param e a 

Catequese continua; mas com a Erinéia viajando e a Isa com alguns problemas de 



saúde, as catequistas não estão se reunindo, nem fazendo Leitura Orante. Lombardi 

informou que, de sua parte, está atualmente com uma turma de 14 adultos fazendo com 

ele a Catequese de preparação para os sacramentos de 1ª Eucaristia e Crisma, e que em 

julho próximo vão ser abertas inscrições para formação de novas turmas, que irão iniciar 

sua preparação a partir de agosto. Antônio Carlos falou pela Pastoral do Dízimo, que é 

um grupo pequeno mas bastante disposto, e que está se empenhando também na 

organização da Festa do Divino. E disse que no domingo próximo serão distribuidos 

envelopes em todas as Missas na Matriz, para uma “Campanha do Frango”, ao preço 

unitário de R$ 10,00 cada, no sentido de que aumente a participação de todos na Festa. 

Pela Comunidade N. Sra. das Graças, falaram Carlos e Maria da Penha, informando que 

a caminhada continua com as dificuldades de sempre, mas sem parar; quanto à Leitura 

Orante, está deixando a desejar. Ivanete e Francisco Guimarães falaram que a Pastoral 

Matrimonial, da qual também participam, ainda não colocou um projeto desta Pastoral 

para funcionar, aguardando mais um tempo, mas por enquanto tem realizado os Cursos 

de Noivos com boa participação e bons frutos. Luzia Perini, coordenadora de Liturgia, 

disse que no início deste ano finalmente foi formada uma equipe de Liturgia, que iniciou 

de imediato seus trabalhos já a partir da Missa da Dedicação da Catedral, da Quaresma 

e da Semana Santa. O padre Deusmar explicou aos presentes que, com o Lombardi, 

promoveu alterações no presbitério da Catedral, pára maior destaque do Altar. Francisco 

Guimarães, representando o movimento do ECC, disse que as metas deste primeiro 

semestre foram alcançadas. Zilah, coordenadora da Comunidade São João Batista, falou 

de suas expectativas pela Capela no terreno da Comunidade, com a necessidade de se 

formar uma comissão de construção; e que esperam realizar as Missões no segundo 

semestre. Não se está fazendo a Leitura Orante. Lúcia, da Sociedade de São Vicente de 

Paulo, disse que as reuniões da Conferência vicentina na sede central agora é nas 

terças-feiras, e comentou que a Campanha do Quilo, na catedral, está deixando a 

desejar. Foi-lhe sugerido que realize esta Campanha cada semana em uma Missa 

diferente, alternadamente. Nilton, coordenador da Comunidade N. Sra. do Perpétuo 

Socorro, disse que também lá não tem sido realizada a Leitura Orante, e que pretendem 

realizar as Missões no segundo semestre. Feitos todos estes depoimentos, o Lombardi 

passou a discorrer sobre o Censo Paroquial que precisa ser feito neste segundo 

semestre, apresentando a todos um modelo de ficha a ser preenchido, que foi aprovado. 

Explicou que cada Comunidade deverá realizar este Censo em seu setor, de modo que 

cada casa tenha a sua ficha, preenchida ou não. Esta é uma decisão que aconteceu na 



Assembleia de dezembro de 2010, e se espera que o Censo seja feito até à assembleia 

de dezembro de 2011. Terminados estes assuntos, Pe. Deusmar pediu que no próximo 

encontro do CPP sejam apresentadas a todos as Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora no Brasil, aprovadas pela CNBB neste ano. Nada mais havendo a tratar, 

o Pe. Deusmar deu por encerrada a reunião com uma oração e bênão final, e eu, 

Francisco Guimarães Neto, novo secretário agora nomeado, lavrei a presente ata que, 

depois de lida, corrigida e aprovada, será assinada. Barretos 16 de junho de 2011. 


