Ata n.º 007 – Assembléia paroquial - Aos 06 de dezembro de 2009, no salão ao lado
da capela Nossa Senhora de Fátima, à Rua 4 n. ....., pertencente à Paróquia-Catedral
do Divino Espírito Santo, em Barretos, Estado de São Paulo, a partir das 08h00, por
convocação do pároco Pe Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se as principais
lideranças desta paróquia em Assembléia Geral, por ele mesmo presidida, tendo
todos os participantes assinado o Livro de Presenças n.º 01, ps. ......., que faz parte
desta ata. Após a acolhida, às 08h30 foram feitas as Orações Iniciais, na capela,
coordenadas pela Irmã Cida Reis. Em seguida, de volta ao salão, foi proferida a
primeira palestra, a cargo do Pe. Deusmar, fazendo a introdução aos assuntos da
pauta. O pároco destacou a importância desta Assembléia, apresentando nossas
atuais dificuldades, pois este ano de 2010 será o primeiro sem a participação de
lideranças que atualmente passaram para a paróquia Santo Antonio, desmembrada
em junho último; 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. E explicou a escolha do tema
“Paróquia-Catedral, Comunidade Missionária em Ação” a servir de diretriz para 2010,
bem como o objetivo do lema “Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho” (1 Cor
9,16). A partir das ..h.., a palestra seguinte ficou sob a responsabilidade do
seminarista Thiago Paro, abordando o assunto “Prioridades Diocesanas”, escolhidas
na assembléia diocesana ocorrida em novembro de 2008 na Cidade de Maria, a
saber: a) Juventude; b) PRODE – Projeto Diocesano de Evangelização; c) Pastoral
Social; d) Formação de novas lideranças – enfocando cada uma delas e o que se
espera das comunidades paroquiais para colocá-las em prática. Terminada sua
exposição, foi feita uma pausa de trinta minutos para descanso e café. A partir das
...h..., José Paulo Lombardi, membro da equipe de coordenação da pastoral paroquial,
discorreu sobre Noções de Planejamento Pastoral, conforme informações recebidas
do Pe. Ronaldo José Miguel, coordenador diocesano de Pastoral. Logo em seguida,
foi dado um tempo de trinta minutos para os representantes de Pastorais,
Comunidades, Ministérios, Associações e Movimentos, reunirem-se separadamente
com a finalidade de, após as palestras ministradas, fazerem uma última revisão dos
seus planejamentos pensados para 2010, propondo inclusões, exclusões ou
mudanças necessárias. Feito isto, o almoço foi servido a partir das ...h... Às 13h....,

foram retomados os trabalhos, com cada representante de Comunidades, Pastorais,
Ministérios, Movimentos e Associações apresentarem respectivamente seus projetos
de atividades para o próximo ano. Logo após, foi dado um novo tempo de trinta
minutos para novas reuniões desta vez em grupos mistos, para debates sobre novas
propostas ou prioridades apresentadas. A partir das 15h....., aconteceu o Plenário
final, quando
foram apresentad(os, as) os seguintes assuntos (ou as seguintes propostas) que,
após breves debates, foram postos(as) em votação, sendo...
Nada mais havendo a tratar, às ....h...., o pároco deu por encerrada a Assembleia,
pedindo a mim, secretário abaixo assinado, que lesse a Ata correspondente, e que,
sendo aprovada, será assinada após as Orações e bênção final. Barretos 28 de
novembro de 2009.

