
ATA Nº 31 - Aos onze dias do mês de julho de dois mil e treze, ás 20h00, no salão paroquial da Catedral 
do Divino Espirito Santo de Barretos, por convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo, estiveram reunidos 
os membros que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral - CPP, que assinaram o Livro de Presenças 
nº 1 nas páginas 13 verso e 14, que fazem parte desta ata. A reunião foi iniciada pelo Diácono Lombardi, 
que fez a oração inicial com invocação do Espírito Santo e logo em seguida uma leitura de trechos do 
Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 1140 a 1144, sobre o Ministério do Sacerdócio comum, 
prosseguindo com uma breve reflexão. Continuando, solicitou a mim  secretário que procedesse a leitura 
da ata da reunião anterior que, após lida e colocada em discussão, foi solicitado pela Maria Lucia que 
retificasse, onde está escrito que haveria missa na residência da sra Lúcia Roncarati, o correto é que seria 
na residência da sra. Aparecida Roncarati, ficando a ata aprovada sem mais restrições. Em seguida Pe. 
Ronaldo fez uma reflexão sobre o curso que vai haver na Cidade de Maria sobre Música e Liturgia. Disse 
também do privilégio que temos de encontrar nosso público nas missas, e que apesar dos cristãos irem às 
missas, mesmo assim falta gente para ajudar nas diversas tarefas do dia a dia na Igreja. Disse que tudo 
que fizermos tem que ser feito com amor e também da perda de interesse das pessoas em participarem da 
Liturgia e Ministério de Música. Pediu ainda que todos  os membros do CPP devem passar aos demais de 
suas Comunidades e Pastorais a pauta das reuniões, para que eles também tomem conhecimento daquilo 
que está sendo proposto para ser realizado. Informou ainda que houve mudança para o curso de Liturgia e 
Música, em virtude do baixo numero de inscrições, o curso terá inicio às 7h30 e será apenas no Domingo, 
dia 14 deste mês. Luciane, da Pastoral Familiar, comunicou que no dia 9 de agosto será iniciada na 
catedral a Semana da Família, com missa às 19h30, havendo em seguida uma carreata pelas paróquias de 
Barretos, convidando a todos para participar, comparecendo com suas camisetas representando suas 
Pastorais,  Movimentos e Comunidades. Ainda foram abordados os seguintes assuntos: necessidade de 
mais formação litúrgica na nossa paróquia; no dia 16/7 às 19h30 na catedral, Missa de Abertura da 
Semana Missionária diocesana - JMJ 2013; dia 17/7, no Centro Catequético, reunião da Pastoral Familiar: 
nos dias 19 e 20/7, sexta e sábado à noite, na Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro, festa julina; dia 
20/7, às 08h00 na catedral, Adoração Eucarística pelos jovens da JMJ 2013; no dia 20/7 às 19h30, na 
Igreja de S. Benedito, Missa do Envio dos jovens à JMJ-2013; dia 25/7 às 20h00, no salão paroquial, 
reunião do CPAE; dia 27/7, a partir das 14h30, na sede dos Vicentinos, 3º Encontro de Noivos no 
corrente ano; dia 1º/8 às 20h00, na catedral, Visita Pastoral do Bispo a todos os fiéis, presença obrigatória 
do CPP, participantes de Comunidades, Pastorais, Movimentos e Associações; dia 6/8, no salão paroquial, 
reunião da equipe paroquial do PRODE; dia 7/8, reunião da Pastoral Familiar no Centro Catequético; dia 
8/8 às 20h00 no salão paroquial, reunião do CPP - Conselho Paroquial de Pastoral; dia 10/8 às 19h30 na 
catedral, Missa/Ação de Graças no 1º aniversário de ordenação do diácono Lombardi; de 10 a 17/8, no 
salão paroquial, Bazar da OVS. Pediu-se ainda que todos devem consultar o boletim informativo da 
Catedral e o site paroquial, para estarem sempre informados daquilo que acontece. Foi solicitado ainda 
pela coordenadora da Pastoral Famíliar, Luciane, o empenho de um maior número de pessoas nesta 
Pastoral, muito importante para a vida da igreja e também a presença de nosso pároco nas reuniões que 
acontecem nas primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, no Centro Catequético. Pe Ronaldo falou 
ainda sobre o Apostolado da Oração, pedindo a participação de todos, comunicou também a formação da 
nova equipe do PRODE em nossa paróquia. E o diácono Lombardi fez uma consulta, através de um 
formulário aos presentes, sobre o boletim informativo e o site paroquial, cujos resultados serão 
apresentados na próxima reunião do CPP. Disse ainda que, a partir deste mês, as ausências de membros 
do CPP nas reuniões mensais serão anotadas para um melhor acompanhamento de suas participações. 
Nada mais havendo, a reunião foi encerrada com a oração final e bênção feita pelo Pe Ronaldo, sendo 
lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada como de costume. Barretos, onze de 

julho de dois mil e treze. 


