
ATA Nº 27. Aos seis dias do mês de março de dois mil e treze, por 

convocação de nosso pároco Pe Ronaldo, estiveram reunidos no salão 

paroquial da catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, os membros 

que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral - CPP, que assinaram o 

Livro de Presenças, página 12  e verso, que faz parte desta ata. Iniciando a 

reunião, o Diácono Lombardi fez a leitura  de um trecho do evangelho  do 

dia com breve reflexão. Em seguida pediu ao secretário que procedesse a 

leitura da ata da reunião anterior, e que, colocada em seguida em 

discussão, foi aprovada por unanimidade. A pauta para essa reunião 

constava de: Oração inicial com leitura do evangelho do dia (Mt 5,17-18), 

Leitura da ata da reunião anterior, e agenda para o mês de março e inicio 

do mês de abril de 2013, a saber: 9 e 10/03 - Inicio da Campanha “ Um 

milhão de amigos”; dia 13/3 - 4ª feira às 15h00 na catedral, Missa com 

integrantes do movimento “Mãe Rainha” e novena de N Sra do Perpétuo 

Socorro; dia 14/3 às 19h30 no salão paroquial, reunião da EPL; dia 16/3 -  

sábado, promoção de Pizzas pela equipe do Coral das Crianças, com 

entrega  no salão paroquial da catedral; dia 16/3 às 14h30, na Sede dos 

Vicentinos - Encontro de Noivos; dia 17/3, domingo às 08h00 na sede dos 

vicentinos, palestra para os MECEs; dia 17/3, domingo às 9h00 no salão da 

Comunidade N. Sra das Graças, palestra sobre as leituras e Liturgia de 

Abril; dia 21/3, 5ª feira às 20h00 no salão paroquial, reunião do CPAE; dia 

22/3, 6ª feira às l9h30, confissões gerais da Quaresma na catedral; dia 

23/3, sábado às 09h00 na catedral, ensaio de Liturgia p/ MECEs e acólitos; 

dia 23/3, sábado das 21h às 24h00 na Igreja de Santa Ana e S. Joaquim, 

Vigília da Juventude; dia 23/3, às 19h30 no salão paroquial, Curso de 

Batismo, com os batizados a serem realizados no dia 31/03 na catedral; 

dia 24/3, domingo, às 08h00, bênção de ramos na com. N. Sra Perpétuo 

Socorro e procissão até à capela N. Sra das Graças, onde será celebrada a 

Santa Missa; na catedral, a bênção dos ramos será na praça, a partir das 

09h00, seguida de procissão pela rua 18, avenida 17 e rua 16 até à igreja, 

seguida da Santa Missa solene; dia 27/3, 4ª feira, a partir das 15h00, tarde 

de espiritualidade para o Clero em Olimpia, e às 19h30, na mesma cidade, 

na paróquia N. Sra. Aparecida, a Santa Missa Crismal;  dia 28/3, 5ª feira, às 

19h30 na catedral, Missa Solene da Ceia do Senhor, e Vigília até às 24h00; 

na Com. N. Sra. do P. Socorro, a Missa e a Vigília serão nos mesmos 



horários; na 6ª feira Santa, dia de Jejum e Abstinência, depois das vigílias 

em seus respectivos horários, todas as celebrações serão às 15h00; e, a 

partir das 19h00, haverá a tradicional Procissão do Senhor Morto, saindo 

da igreja de São Benedito até à Catedral; no dia 30/3, a Vigília Pascal será 

iniciada na Capela N. Sra. das Graças às 19h30, e na catedral a partir das 

20h00. Foi comunicado também que não haverá a missa das 07h30 na 

Catedral no Domingo de Ramos e no Domingo de Páscoa, e não haverá 

atendimento de confissões na sexta feira santa e no sábado dia 30. No dia 

02/04, 3ª feira às 19h30 na catedral, missa com os Religiosos em  

celebração dos 40 anos da Diocese; no dia 03/4, às 19h30, Reunião da 

Pastoral Familiar no centro Catequético; no dia 04/04, 5ª feira às 20h00 no  

salão paroquial, será a próxima reunião do CPP. Foi informado que a partir 

de 2014 haverá mudanças relativas à Pastoral Familiar, unindo nesta 

outras pastorais afins, como Batismo e Matrimonial, conforme projeto 

diocesano neste sentido. Pe. Ronaldo falou sobre a campanha para se 

cadastrar famílias que acolherão os jovens na Semana Missionária de julho 

próximo. E pediu que as Comunidades e Pastorais enviem à secretaria os 

nomes daqueles que participam do PRODE, para que lhes seja entregue 

um CD com músicas e arquivos para Leitura Orante. Nada mais havendo a 

ser tratado, a reunião foi encerrada com a oração final feita pelo Pe. 

Ronaldo, e para ficar registrada, lavrei a presente ata que, se aprovada, 

será assinada e publicada como de costume. Barretos, 06 de março de 

2013. 


