
ATA N. 22 > Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e doze, nas dependências do 

salão paroquial da catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, às 20h15, reuniram-se 

os membros  do Conselho Paroquial de Pastorais por convocação de nossa Pároco Pe. 

Ronaldo, com a seguinte pauta: Oração inicial - Proclamação da palavra – Partilha; 

Leitura da ata da reunião anterior. Comunicados: dia 09/09 das 8hoo às 16h00,  

Assembleia Diocesana das Pastorais Sociais na escola Dorotovio Nascimento - Bairro 

Zequinha Amêndola, Paróquia São João Batista) com taxa de inscrição R$ 15,00 com 

direito a um livro; dia 30/09 das 14h30 às 17h, Encontro Diocesano do PRODE, na 

paróquia São Benedito, devendo participar todos os que coordenam Leitura Orante 

nas pastorais, Ministérios, comunidades; dia 1º de outubro, inicio de inscrições para 

catequese de 1ª etapa que começa no Advento; Catequese de adultos: organização de 

metodologia na paróquia para 2013; iniciar planejamento de atividades comunitárias, 

de pastorais e ministérios para 2013, entregando-os na assembleia paroquial do dia 2 

de dezebro próximo; Abertura do Ano da Fé no dia 11 de outubro, data do 50º 

aniversário de abertura do Concilio Vaticano II; Coleta de assinaturas para projeto de 

lei que destina 10%  da receita bruta da União para a Saúde; outros assuntos: próxima 

reunião do CPP dia 04 de outubro. Iniciando os trabalhos, o Diácono Lombardi fez a 

leitura de um trecho do evangelho do dia, seguida com algumas considerações sobre o 

trecho lido, e se referindo ao mês da Bíblia, comentou o fato de muitos cristãos a 

terem em casa somente para enfeite de mesa e da dificuldade que temos de conhecê-

la. Disse ainda que para conhecermos Jesus, temos necessidade de conhecer a bíblia. 

Pe. Ronaldo nos disse que passou vários anos no seminário estudando a bíblia, mas 

que agora é que está vivenciando essa realidade. Em seguida foi lida a ata da reunião 

anterior que foi aprovada por unanimidade. Pe. Ronaldo disse que o telhado do salão 

da comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro já foi trocado e que na comunidade São 

João Batista já foram feitas as sondagens do terreno para inicio das obras, que para 

isso a comunidade está realizando no salão do CPP promoções mensais. Lombardi 

solicitou que as melhorias que forem realizadas nas comunidades sejam 

documentadas com fotos e enviadas para publicação no site e no jornal da paróquia. 

Na comunidade Nossa Senhora das Graças foi feita uma avaliação para se saber o que 

será necessário para a troca do telhado, ripamento etc. Informou ainda que a Dra. 

Nilda fez a doação de um terreno que será vendido para custear as reformas 

necessárias na comunidade . Pe. Ronaldo disse já ter agendado todas as datas para 

reuniões do ano que vem. Disse ainda que a gincana realizada foi bem, e que os 

monitores a serem instalados na Catedral estão sendo orçados pelo Pedro Capovilla. 

Lombardi agradeceu a todos que colaboraram na sua ordenação. Pe. Ronaldo disse 

que está necessitando de famílias para acolher os jovens, quando da Jornada Mundial 

da Juventude. Falou também da Assembléia das Pastorais Sociais marcada para o dia 

nove de setembro na paróquia São João Batista. Prosseguindo Pe Ronaldo comunicou 

a todos a formação da Pastoral da Escuta, que já conta com advogado, psicóloga, mas 

está necessitando de assistente social, e que no dia primeiro de outubro próximo  se 



inicia as inscrições para a primeira etapa da catequese; e que  no dia 14 de outubro 

haverá o Encontro Missionário das equipes paroquiais do Prode. Pediu aos presentes 

que no próximo planejamento seja reservado a cada equipe do Prode uma dia para os 

estudos e reflexões, comunicou ainda que todo segundo domingo do mês contará com 

o coral da RCC na missa da Catedral. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 

encerrada com a bênção do Pe Ronaldo e eu, secretário abaixo assinado, lavrei a 

presente ata que se aprovada será publicada como de costume.  


