
ATA N.35. Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, no salão paroquial da catedral do 

Divino Espirito Santo de Barretos, às 20h00, estiveram reunidos os membros que compõem o Conselho 

Paroquial de Pastoral (CPP), por convocação de nosso pároco Pe Ronaldo, tendo os seus integrantes 

assinados o Livro de Presenças nº 1 nas páginas 14 verso e 15, que faz parte desta ata. Dando inicio aos 

trabalhos o diácono Lombardi fez as Orações iniciais, seguidas por uma breve reflexão. Prosseguindo, 

solicitou a mim como secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que, terminada, foi 

aprovada sem restrição. Lombardi comunicou a todos que no próximo dia 08 de dezembro será 

realizada a assembleia paroquial no auditório da Mitra Diocesana, iniciando às 7h30 com a santa Missa, 

pedindo a todos que se fizessem presentes, pois as lideranças têm esta obrigatoriedade, embora todos 

os fieis também devem ser convidados a participar. Lembrou que todas as primeiras terças-feiras de 

cada mês é realizada a reunião da Equipe Paroquial do PRODE, e tem ainda Comunidades que não estão 

enviando o seu representante. Pe Ronaldo dando sequência falou sobre a Novena de Natal, explicando 

sobre a necessidade da celebração na época certa. Falou também sobre a sua Carta Pastoral divulgada 

no início deste ano, e que acha ter passado em branco para muitos, que a engavetaram sem tomar 

conhecimento do conteúdo. Disse ainda que 66 adultos serão Crismados neste ano na Catedral, e que as 

inscrições para Catequese de Adultos em 2014 serão abertas já a partir de dezembro próximo. Falou 

ainda sobre o Sinodo extraordinário dos Bispos convocado pelo papa Francisco para outubro de 2014, 

sobre temas da Família, abordando assuntos complexos sobre os quais seremos levados a refletir. 

Dentre outros assuntos também por ele explanados, destacou a aquisição dos doze televisores, bem 

como os orçamentos para aquisição já aprovada de outros equipamentos e cabos especiais para o novo 

Sistema de Som e Imagem que será implantado na igreja Catedral em dezembro próximo. O diácono 

comunicou ainda que o planejamento anual de cada Comunidade, Movimentos e Pastorais deverá ser 

entregue até o dia 22 de novembro na secretaria da catedral. E pedindo a todos que evitem marcar 

eventos para as primeiras quintas-feiras de cada mês em que os respectivos coordenadores estejam 

envolvidos, porque este dia é reservado para as reuniões mensais do CPP, em que deverão estar 

presentes. Luciana, da Pastoral Familiar, pediu então a mudança do dia da Missa da Família para as 

segundas quintas-feiras de cada mês. Foram ainda lembrados os seguintes eventos: dia 10/11, primeira 

assembleia da Pastoral Juvenil, na cidade de Maria; dia 12/11 confissões de adultos p/ Crisma e primeira 

Eucaristia, na catedral às 19h30; dia 13/11 Crisma na Comunidade N. Sra. do P. Socorro às 19h30; dia 

14/11 Crisma na catedral às 18h30; dia 14/11 reunião da Equipe Paroquial de Liturgia, no Centro 

Catequético às 20h00; dia 15/11, feriado, Missa na catedral só às 07h00, em seguida a igreja estará 

fechada; dia 16/11 confissões de catequizandos na capela N. Sra. de Fátima, às 09h00; dia 17/11 

palestra sobre a liturgia do Advento e Tempo do Natal, na Comunidade N. Sra. das Graças, às 09h00; dia 

17/11 primeira Eucaristia na Comunidade N. Sra. de Fátima às 19h30; dias 18 a 26/11 novena de N. Sra. 

das Graças às 19h30 nesta Comunidade; dia 19/11 confissões de catequizandos de primeira Eucaristia 

na catedral às 16h00; dia 19/11 palestra sobre a liturgia do Advento e Tempo do Natal no Centro 

Catequético às 20h00; dia 20/11 celebração para catequizandos na capela N. Sra. de Fátima às 19h30; 

dia 21/11, crisma na Catedral às 19h30; dia 23/11, Crisma na Capela de N. Sra. de Fátima às 19h30; dia 

24/11 Batismo de 5 adultos na catedral às 19h30; dia 26/11, Crisma e primeira Eucaristia de adultos, na 

Catedral às 19h30; dia 27/11 dia de N. Sra. das Graças, festa da padroeira na Comunidade com procissão 

e Missa às 19h00; dia 28/11 reunião geral do clero na Cidade de Maria; dia 28/11 reunião do CPAE no 

salão paroquial às 20h00; dia 28/11 reunião da Equipe Paroquial de Liturgia no Centro Catequético às 

20h00; dia 30/11 primeira Eucaristia na Comunidade N. Sra. do P. Socorro às 19h30; dia 08/12 

assembleia paroquial, na Cúria diocesana; dia 12/12 confissões gerais (tempo do Advento) na catedral às 

19h30. Nada mais havendo a ser tratado a reunião foi encerrada pelo Pe. Ronaldo com a bênção final, e 

eu, secretário abaixo assinado, lavrei a presente ata que se aprovada será publicada como de costume. 

Barretos, sete de novembro de 2013. 
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