Ata n.º 008 – Aos 11 de março de 2010, na Catedral Divino Espírito Santo, sito à Praça
Francisco Barreto em Barretos, Estado de São Paulo, a partir das 20 horas, por
convocação do pároco Pe Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se os membros do
Conselho Paroquial de Pastoral, tendo todos assinado o Livro de Presenças n.º 01, p. 03
(Verso) e 04 que faz parte desta ata. Após as orações iniciais, o Pe. Deusmar fez a
introdução aos assuntos da pauta, discutidos em reunião com a comissão executiva do
CPP no dia 05/03/2010 no Centro Catequético Paulo VI às 20 horas, assuntos referentes
à Assembléia paroquial de 06 de dezembro de 2009. O pároco retornou ao assunto da
assembléia de 06 de dezembro para destacar a importância dos compromissos
assumidos entre todos com relação ao Ano Missionário dentro de nossas atividades.
Nesta reunião todos tiveram a oportunidade de expor suas dificuldades e seus trabalhos
desenvolvidos junto a cada comunidade, pastoral, ministério e movimento. O ECC não
teve atividade no período. A comunidade João Paulo II informou que sua dificuldade está
em ser um grupo muito pequeno e composto por membros já idosos, mas está em
atividade com terços e missas semanais. A comunidade Sagrada Família, com pequeno
número de membros integrantes, entregou seu calendário de atividades. A Comunidade
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Pastoral da criança se manifestou e disse
estar cumprindo o calendário. A Comunidade Nossa Senhora das Graças nesta reunião
tomou ciência da necessidade de elaborar um calendário e colocar no papel suas ações
evangelizadoras para 2010. A Pastoral do Dízimo reformulou seu planejamento, e um de
seus trabalhos está focado em uma missa ao 1º sábado de cada mês em intenção aos
dizimistas; falou ainda do trabalho nas missas sobre a conscientização do dizimo e sua
divulgação mensal no boletim informativo, A Pastoral dos Noivos, coordenado pela Rúbia
e o Roberto, diz estar formando equipes. Lombardi comentou sobre as inscrições para
Catequese para adultos que, até o momento, não havia inscrições de interessados, A
Pastoral da Juventude se manifestou informando que já entregou seu calendário e que
estava cumprindo as atividades previstas, completou dizendo que permaneciam com
reuniões semanais para envolver os jovens. Lombardi comentou que o site da igreja está
à disposição de todas as Pastorais, Comunidades, Movimentos e Ministérios para expor
seus trabalhos. A comunidade São João Batista informou que está parada com suas
atividades, mas iniciou o curso de Batismo na comunidade. O Ministério da música,
representada pelo Lombardi, reforçou a importância deste ministério em adequar e
ensaiar os cantos de forma litúrgica nas missas, diz ser necessário uma formação
Litúrgica para este ministério. A Pastoral Litúrgica, coordenada pela dona Luzia, disse

estar muito devagar com seus planejamentos e comentou a necessidade de divulgar as
novas diretrizes para a liturgia a começar pela catedral e chegar a todas comunidades. O
Lombardi completou dizendo que a catedral deve ser exemplo de liturgia na comunidade.
A Pastoral Bíblico-Catequética expôs a necessidade de novos catequistas. O Ministério
de Leitores disse sobre a necessidade de proclamar a Palavra cada vez melhor, e que
para isso se necessita de formação bíblica-litúrgica; completou dizendo da ausência de
fies para adoração ao Santíssimo às sextas-feiras das 09:00 às 12:00h. A Pastoral da
Acolhida entregou o calendário de atividades e disse em reunião que um de seus
objetivos é formar equipes de acolhida nas missas dominicais a começar pelo trabalho
que já está sendo feito nas missas das 19:30 aos domingos. Lombardi comentou da
necessidade de formar uma equipe composta por cada membro de cada comunidade
para desenvolver o trabalho nas quinzenas missionárias em todas as comunidades, e
propôs que todos os participantes ali presentes fizessem uma analise e apresentasse
sugestões de como conseguir mais comprometimento dos católicos para prestarem
serviço junto às suas comunidades, pastorais, movimentos e ministérios; e que estas
sugestões fossem discutidas e apresentadas nas próximas reuniões do CPP. Pe.
Deusmar, a respeito do assunto também ali apresentado sobre a leitura de Intenções nas
missas, disse que elas já foram retiradas das missas das 19:30 dos domingos, e que já
estão também deixando de ser lidas nas das 9h30. Nas demais, é preciso aguardar mais
um tempo, porque não é uma mudança que se pode fazer de repente. Falou ainda da
importância da formação litúrgica e preparação para proclamar a Palavra. Completou
dizendo da riqueza de nossa paróquia em muitas iniciativas, como a formação do CPP
que tem como objetivo dar vida nova e dinamizar nossa paróquia. Finalizou pedindo que
as reuniões do CPP sejam marcadas para as sextas-feiras com horários para inicio e
término, e com duração máxima de duas horas, sugerindo o início sempre às 19:30 e
encerrando às 21:30. 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 11 de março de 2010.

