Ata n.º 006 – Aos 28 de novembro de 2009, no salão paroquial da paróquia do
Divino Espírito Santo, sito à Praça Francisco Barreto n.º 107 em Barretos, Estado
de São Paulo, a partir das 9 horas, por convocação do pároco Pe Deusmar Jesus
da Silva, reuniram-se os membros da comissão executiva do Conselho Paroquial
de Pastoral, tendo todos assinado o Livro de Presenças n.º 01, p. 02 que faz
parte desta ata. Após as orações iniciais, o Pe. Deusmar fez a introdução aos
assuntos da pauta, relativos à preparação da Assembléia paroquial marcada para
o próximo dia 6 de dezembro. Em seguida foi feita a leitura da Ata anterior n.º 005
pelo secretário, Luiz, que foi aprovada e assinada. O pároco destacou a
importância desta Assembléia, apresentando nossas atuais dificuldades, pois
neste ano de 2010 será o primeiro ano que nesta programação não contaremos
com a participação de lideranças que atualmente passaram para a paróquia
Santo Antonio; falou também da importância da semana missionária de 2009, e
que no calendário de 2010 passará a ser Quinzena Missionária nas
Comunidades, nas proximidades das respectivas festas de Padroeiros. Na
assembléia do dia 06/12 espera-se motivar todos para toda essa rearticulação da
paróquia, que se faz necessária. Dito isto, passou-se à elaboração da pauta para
a Assembléia, que ficou assim definida: 08:00h - recepção com ajuda da equipe
da pastoral da acolhida; 08:30h - orações iniciais, a cargo da irmã Cida, na
Capela de Nossa Senhora de Fátima; 08:45h - apresentação do Tema e do Lema
a ser feita pelo Pe Deusmar; 09:30h - Prioridades Diocesanas, a serem
apresentadas pelo seminarista Thiago; 10:15h - café; 10:45h – Noções de
Planejamento Pastoral, pelo Lombardi; 11:30h - reuniões de grupos, por
Pastorais, Comunidades, Ministérios, Associações e Movimentos; 12:00h almoço; 13:00h - apresentação dos planejamentos das pastorais, ministérios,
comunidades, movimentos e associações; 14:30h - reuniões em grupos mistos;
15:00h - Plenário final; 15:50h - encerramento. Por sugestão do Lombardi, e
aprovada, será feito um banner estilizado com o tema e o lema da Assembléia,
que

posteriormente

poderá

percorrer

as

comunidades,

nas

quinzenas

missionárias, conforme sugestão do Pe Deusmar. Também sugeriu que todos
entreguem seus respectivos planejamentos até sexta-feira dia 4, e que esta
Comissão Executiva se reúna novamente no dia 5, às 16h, para uma avaliação
final antes da Assembleia, o que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o
pároco deu por encerrada a reunião com oração e bênção final, 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 28 de novembro
de 2009.

