
ATA Nº 32 - Aos oito dias do mês de agosto 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. A reunião, presidida pelo Pe. 
Ronaldo, foi iniciada pelo Diácono Lombardi, que fez a oração inicial com invocação do Espírito Santo e 
logo em seguida uma leitura do evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26, prosseguindo com 
uma breve reflexão. Devido à ausência justificada do secretário, a ata anterior não foi lida, nem houve 
anotação dos presentes. Conforme a pauta pré-estabelecida, os assuntos abordados foram os seguintes, 
pela ordem: o diácono Lombardi informou que, em vista de ter sido reativado em nossa paróquia o 
movimento “Apostolado da Oração”, a partir de amanhã, dia 9 de agosto, e em todas as sextas-feiras,  
haverá Adoração ao Santíssimo, que será exposto no altar da catedral às 18h30, até à hora da missa. E 
todos estão convidados a participar, pois desta forma se encerrará solenemente a Adoração que já vem 
sendo feita na capela do Santíssimo há alguns anos desde as 07h30 da manhã. Nas primeiras sextas-feiras 
de cada mês, a missa após a Adoração também terá a intenção vocacional. E amanhã, dia 9, a Missa das 
19h30 é a da abertura da Semana da Família, seguida de carreata que passará pelas demais igrejas 
paroquiais da cidade. Alguns detalhes desta missa e sua preparação foram discutidos. O diácono 
distribuiu aos presentes, em seguida, o resultado da pesquisa feita na reunião anterior sobre o boletim 
informativo e o site da paróquia, e o Pe. Ronaldo está formando uma equipe paroquial para se tornar a 
Pascom – Pastoral da Comunicação, que já tem a sua primeira reunião marcada para depois de amanhã, 
dia 10. E neste sábado, dia 10, depois da missa das 19h30, celebrada inclusive na intenção do primeiro 
aniversário de ordenação diaconal do Lombardi, haverá a bênção de abertura do Bazar da OVS, no salão 
paroquial, que estará aberto até o dia 18 deste mês. O padre Ronaldo comentou, a seguir, sobre o 
movimento denominado “Caminho Neocatecumenal”, que agendou para os meses de setembro e outubro 
próximo a realização de catequeses em nossa paróquia, e que o anúncio destes eventos se dará em todas 
as missas paroquiais dos dias 7 e 8 de setembro, e prestou alguns esclarecimentos sobre o que vem a ser 
este movimento eclesial. Também foi debatida uma decisão que foi tomada na última assembleia, no final 
de 2012, sobre a necessidade de se realizar um retiro espiritual paroquial, e que as datas escolhidas foram 
14 e 15 de setembro, a ser realizado no novo salão da cúria diocesana, e que inclusive já está reservado 
para isso. Então decidiu-se que todas as lideranças paroquiais devem começar a fazer inscrições de 
pessoas interessadas, e haverá uma taxa de R$ 15,00 para despesas de alimentação, inscrições estas a 
serem trazidas na próxima reunião do CPP, dia 5 de setembro. Por fim, foi comunicado que neste ano a 
novena de Santa Teresinha do Menino Jesus vai começar na missa das 19h30 do domingo dia 22 de 
setembro. 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, oito 

de agosto de dois mil e treze. 


