Ata n.º 005 – Aos 18 de novembro de 2009, no Centro Catequético Paulo VI, sito
à Av. 23 n.º 401 sala n.º 2 em Barretos estado de São Paulo, a partir das 20
horas, por convocação do pároco Pe Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se os
membros da comissão executiva do Conselho Paroquial de Pastoral da Catedral,
estando presentes os membros que assinaram o Livro de Presenças n.º 01, p. 02
que faz parte desta ata, não estando presente o Pe Deusmar, pois, estava muito
atarefado com assunto inadiáveis

da Igreja. A reunião foi iniciada com a

invocação ao Espírito Santo e presidida pelo Lombardi; logo após foi feita a leitura
da Ata anterior n.º 004 pelo secretário, Luiz, que foi aprovada e assinada. Na
pauta, o assunto principal é a preparação para a assembléia paroquial que
ocorrerá em 06/12/2009, 2º domingo do advento, no Salão da Capela de Nossa
Senhora de Fátima (Rua 4 esq. Av. 11) das 08:00 à 16:00h com o objetivo
principal de buscar uma crescente comunhão entre todos os nossos paroquianos
em 2010, sob o tema “Paróquia-Catedral, comunidade missionária em ação”, e o
lema “Ai de mim se eu não anunciar o evangelho” (1Cor 9, 16). Lombardi fez a
leitura da mensagem do Pe. Deusmar dirigida às Comunidades, Pastorais,
Ministérios, Movimentos e Associações com atuação em nossa paróquia, pedindo
a todos que providenciem um Planejamento para o próximo ano, a ser
apresentado no dia da Assembleia. Deu ênfase às quatro prioridades diocesanas:
Juventude, PRODE com descentralização e setorização nas paróquias, pastoral
social e formação de lideranças, pedindo que todos se empenhem em inclui-las
em seus planejamentos. Foi apresentado como exemplo o calendário do Pe
Ronaldo. Disse que tudo o que for planejado, será acompanhado posteriormente
pelo CPP em suas reuniões ordinárias. Todos os presentes desta reunião ficaram
na responsabilidade de passar estas informações para os outros membros lideres
de cada comunidade, pastorais, Ministérios, movimentos e associações. Lombardi
encerrou a reunião falando da importância de nos empenharmos nesta
preparação e envolvermos toda a comunidade. Irmã Cida completou que
devemos encarar o desafio e que se foi votado tem que se fazer um trabalho

serio. Nada mais havendo a tratar, Lombardi deu por encerrada a reunião; a irmã
Cida fez as orações finais, e eu, secretário, lavrei a presente ata que, depois de
lida, conferida e feitas eventuais correções, sendo aprovada será assinada por
todos os presentes. Barretos 18 de novembro de 2009.

