
ATA Nº 28. Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e treze, às 20h00, no salão paroquial da 

catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, por convocação de nosso pároco, Pe. Ronaldo, 

estiveram reunidos os membros que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral – CPP -  que 

assinaram a Livro de Presenças nas páginas 12 verso e 13, que fazem parte desta ata. A 

reunião foi coordenada pelo Diácono Lombardi que a iniciou com o Salmo 8, seguido de uma 

breve reflexão sobre a grandiosidade do ser humano diante de Deus, apesar de nossa 

pequenez dentro do universo. Lombardi justificou a ausência de nosso pároco Pe. Ronaldo, em 

virtude de compromissos na cidade de Jaborandi. Depois nos apresentou o casal Samir e Tânia 

como novos coordenadores da Pastoral da Saúde em nossa paróquia. Foi feita em seguida a 

leitura da ata da reunião anterior pelo secretário Francisco que, colocada em apreciação, foi 

aprovada por unanimidade. Fizeram-se presentes nesta reunião Wilson Antonio Marques 

(Chim), e a festeira da Festa do Divino 2013, Dra GLAUCIA, que discorreu sobre os seus 

preparativos, e sobre a venda de pastéis que será feita no Parque do Peão nos dias 26 a 28 de 

abril, durante a realização do encontro dos motociclistas, sendo que o resultado financeiro já é 

para a Festa do Divino. Sidney em seguida pediu a colaboração de todos para o Livro de Ouro, 

que começa a circular a partir de agora. Foram ainda apresentados diversos assuntos de 

interesse de nossa paróquia enquanto se dava andamento à Pauta do Dia, a saber: 06/04, 

sábado, às 21h00 no Centro Catequético, Leitura Orante da Pastoral da Acolhida; 08/04, 2ª. 

feira às 19h30 na catedral, Missa com a Legião de Maria (nível diocesano); 11/04, 5ª. feira às 

20h00, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, reunião com o Pe. Luiz Paulo sobre a Semana 

Social Brasileira, devendo participar todos os membros do CPP e Pastorais Sociais; 14/4, 

domingo, é o 40º Aniversário da instituição da Diocese de BARRETOS, comemoração esta que 

se dará na solenidade de Pentecostes aos 19 de Maio; 18/04, 5ª. feira, reunião da Pastoral 

Familiar às 19h30 no Centro Catequético; 21/04, domingo, das 14h30 às 17h00 na Igreja Nossa 

Senhora do Rosário, formação para todos os coordenadores de Comunidades, Pastorais e 

Ministérios que participam do PRODE (Leitura Orante); 23/04, 3ª. feira, reunião da Pastoral 

Familiar às 19h30 no Centro Catequético; 25/04, 5ª. feira às 20h00, reunião do CPAE; 27/04, 

sábado às 16h00 na paróquia do Bom Jesus, reunião com coordenadores paroquiais de 

catequese; 02/05, 5ª. feira às 20h00, reunião do CPP; 04/05, sábado, às 19h30 inicio da novena 

de N. Sra de Fátima. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com as orações 

finais, e eu, secretário Francisco, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada e 

publicada como de costume. Barretos, 04 de abril de 2013. 


