
ATA N. 41 - Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, nas dependências do salão 

paroquial da catedral Divino Espírito Santo de Barretos, estiveram reunidos os membros que  

compõem o CPP - Conselho Paroquial de Pastoral, que assinaram o Livro de Presenças nº 01, 

na sua pagina 15, verso, que faz parte desta Ata, devidamente convocados pelo nosso pároco 

Pe. Ronaldo. A reunião iniciou-se às 20h20, tendo o diácono Lombardi feito a abertura com as 

orações iniciais; e uma reflexão sobre os versículos 22 a 33 do capítulo 5 da Carta aos Efésios, 

sobre Cristo e a Igreja, referindo-se à Semana da Família que será realizada de 10 a 16 deste 

mês. Dando sequência, Pe. Ronaldo solicitou a mim, secretário, que procedesse a leitura da ata 

da reunião anterior que, posta em apreciação, foi aprovada sem restrição. Pe. Ronaldo falou 

sobre o tema e o lema para o dia 12 de outubro, por ocasião da caminhada até à Cidade de 

Maria, a saber: “Com Maria, Caminhamos contra o Câncer”; e o Lema: “Feliz o ventre que te 

gerou e o seio que te amamentou”, comparando a pressa de Maria ao ir visitar Isabel com a 

pressa que devemos ter na luta contra o câncer, dizendo ainda que em Barretos há um 

número reduzido de mulheres que procuram fazer os exames preventivos, em comparação 

com outras regiões. Em seguida informou o andamento providências que estão sendo tomadas 

para a vinda de um novo padre para auxiliá-lo nos trabalhos paroquiais, tratando-se do 

diácono Clovis, que será ordenado padre amanhã, dia 8, na diocese de LIns, e que tudo está 

caminhando bem neste sentido. Comunicou aos presentes que na quarta feira, dia 27 de 

agosto, será celebrada a missa no Parque do Peãozinho, às 20h00. Sobre a Celebração da 

Saúde, no dia 2 de agosto, o coordenador paroquial desta Pastoral, Samir, disse que foi muito 

bonita, mas muito demorada. Pe. Ronaldo disse que seria necessário pelo menos quatro 

padres para aquela celebração, e que nos próximos anos isto será possível, mas que também 

recebeu elogios de várias pessoas pela celebração, muitos querendo que seja feita mais vezes. 

A coordenadora do movimento Mãe Rainha, Silvia de Paula, agradeceu ao Pe. Ronaldo pelo 

espaço celebrativo disponibilizado na catedral, dizendo que ficou maravilhoso. Lombardi 

sugeriu que poderia deixá-lo fixo, pois vem sendo muito utilizado pelas pessoas durante todo o 

dia. Pe. Ronaldo disse ter recebido em doação a imagem de Nossa Senhora da Cabeça, que 

está sendo restaurada e que, quando ficar pronta a capela da Comunidade São João Batista, 

ela poderá ficar lá. Comunicou também que um restaurador esteve na catedral e que levou os 

cálices e os castiçais para serem restaurados. Informou ainda sobre outras modificações que 

estão acontecendo na catedral, por exemplo de agora em diante ficará uma pessoa do dízimo 

em uma mesa lateral para receber as mensalidades dos dizimistas, facilitando com isso aquelas 

pessoas que trabalham e não têm tempo para ir durante a semana pagar suas contribuições. O 

diácono Lombardi perguntou ao Pe. Ronaldo se poderia se encarregar de providenciar a 

instalação de câmeras de segurança na catedral, e recebeu autorização para isso. Esgotados os 

assuntos constantes da pauta, a reunião foi encerrada com a oração final e benção do Pe. 

Ronaldo, ficando lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada como de 

praxe. Barretos, sete de agosto de dois mil e quatorze. 


