ATA Nº 13‐ Aos quinze dias do mês de setembro de 2011, no salão paroquial da
paróquia do Divino Espírito Santo de Barretos, situado na praça Francisco Barreto
n.107, em Barretos, estado de São Paulo, às 20h00, por convocação de nosso Bispo
diocesano Don Edmilson Amador Caetano, administrador paroquial, reuniram‐se os
membros do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), tendo todos assinado o livro de
presenças n. 01, pagina 06 verso, que faz parte desta ata. As orações iniciais foram
dirigidas por José Paulo Lombardi que, em seguida, deu inicio aos trabalhos, fazendo
uma explanação sobre a ata de todas as reuniões anteriores que estão disponíveis no
site da catedral, e sobre elas se manifestarem durante a reunião seguinte. Passando a
palavra aos membros do Conselho, primeiramente falou Francisco Guimarães Neto,
que disse que o ECC está caminhando de acordo com as exigências do Conselho
Nacional, tendo sido feitos pela Catedral um encontro de primeira etapa, do qual
participaram 26 casais e outro de terceira etapa com a participação de 48 casais que se
colocaram a serviço das comunidades, estando a maioria atuando e colaborando com
os serviços de nossa igreja, e disse ainda que no dia 30 de setembro, primeiro e dois de
outubro próximo será realizado mais um encontro de segunda etapa, onde deverão
estar participando cerca de 50 casais de nossa comunidade. Em seguida usou a palavra
o Sr. João Freh, representando os ministros da Eucaristia, citando as mudanças feitas
em reunião com o Sr. Bispo, disse ainda que sua comunidade está se reunindo
regularmente, realizando uma missa por mês e fazendo ainda a leitura Orante durante
suas reuniões. A Pastoral Matrimonial, representada pela sra. Iva, disse do trabalho
que estão fazendo, no curso de noivos, disse também da experiência realizada em
agosto sobre a leitura orante. Deise, coordenadora do ministério de Leitores, disse
estar caminhando, promovendo curso de formação continuada nas terceiras quartas‐
feiras de cada mês, com uma boa participação dos interessados, disse também que as
leituras orantes, apesar de estar tentando fazer, está com uma baixa participação.
Cidinha, representando a comunidade São Sebastião, disse estar cumprindo o
calendário, e quanto à leitura orante ainda não atingiu o objetivo; sua comunidade
tem participado da reza do terço e em relação ao censo, já foi iniciado. Inês,
coordenadora da comunidade Beato João Paulo II, disse que já está com o censo bem
adiantado, que tem feito a leitura orante, rezado o terço, leitura da bíblia, que
também sua comunidade realizou um trabalho bonito ajudando um moço que sofreu
acidente, tendo realizado reforma no banheiro de sua residência, feito algumas
adaptações para que ele possa se recuperar, disse ainda que sua comunidade está
caminhando conforme o previsto. Maria da Penha, representando a comunidade
Nossa Senhora das Graças, disse que a comunidade está caminhando, que eles fazem
a leitura orante, administra a catequese, que as missões estão sendo feitas, o censo
está em andamento; que nas terças‐feiras se reza o terço para os homens e no sábado
se reza o terço nas residências, que o grupo de jovem daquela comunidade está
devagar mas que já foi marcado uma reunião para domingo com os grupos de jovens e
que a comunidade está caminhando. Representando a Comunidade N. Sra. do

Perpétuo Socorro, a Regina disse que sua comunidade está caminhando bem, tem
feito a leitura orante apesar de pouca participação, mas está insistindo. Sidney,
representando a Pastoral do Dizimo e a Congregação Mariana, disse que tudo vai indo
bem, mas com os Marianos aqui em Barretos existe um problema: não consegue a
participação dos jovens. Que as leituras orantes estão sendo realizadas na casa do
Ewerton/Tereza, falou também sobre a comunidade São Pedro para a qual se está
decidindo suas diretrizes. Disse também que no dia 27 do corrente haverá missa
naquela comunidade. Pela comunidade Nossa Senhora de Fátima, representada pelo
José Renato, disse que a Leitura Orante está acontecendo mas com poucas
participações, que fez uma no dia de ontem com o Luiz Paulo tendo participado 8
pessoas, mas que tudo está correndo bem, que o censo está já com 70% pronto e que
a comunidade está caminhando conforme previsto. A Sra. Elza, da comunidade Maria
Auxiliadora, disse de sua preocupação, pois muita gente de sua comunidade está em
idade avançada, agora já são poucos suas participantes, que é um grupo pequeno, e
seu setor próximo à Santa Casa tem cada vez menos residências. Disse também que
eles estão lendo a Biblia, mas não fazem encontro de formação. Que tem uma missa
por mês, suas reuniões são realizadas as 17 horas, às 4ªs feiras. Disse também que não
iniciaram o censo. A coordenadora da Catequese, a sra Erineia, disse que esteve uns
tempos fora mas, de volta, está recebendo ajuda de diversas pessoas. A coordenadora
da comunidade São João Batista, sra Zilah, disse que algumas coisas estão
acontecendo em sua comunidade, o censo vai ser iniciado, nas reuniões semanais se lê
a Bíblia com explicações dadas pelo Carlos. Atendendo a seu pedido, o diácono Luiz
Paulo agendou uma visita à sua comunidade para fazer uma Leitura Orante. Zilah
lembrou a colocação da pedra fundamental da capela Sâo João Batista, dia 13 de
setembro, no terreno próprio situado na esquina da Rua 32 com Avenida 9, e pediu
também a colaboração de todos para esta construção. A Eliane, nova coordenadora da
catequese na comunidade Nossa Senhora de Fátima, disse que a PJ está bem, alguns
participaram do cursilho de Jovens, com reunião em Guaíra. Sobre Catequese de
Adultos, o Lombardi disse estar preparando duas turmas para sacramentos de
iniciação cristã, e que uma turma receberá o Crisma na missa do dia 12.11.2011
(alguns recebendo também a primeira Eucaristia), e que inscrições para uma nova
turma serão abertas em janeiro de 2012. Adelaide, representando a comunidade
Sagrada Família, disse que o censo está devagar, que tem feito reuniões às 4ª feiras, às
18 horas, com leitura Orante. Pela Pastoral da Acolhida, Mariana disse do defeito de
um projetor na catedral , mas vai continuar passando os cantos e respostas das
orações da assembléia, e auxiliando as pessoas nas missas. Mas que não estão
participando das leituras Orantes. Usando a palavra, Don Edmilson disse que no telão
não é para se colocar nem as leituras, ou Orações, mas apenas as participações do
povo como letras de cânticos e respostas, para que todos olhem para o altar ou o
ambão; que nas comunidades, ler a Bíblia e se fazer explicações não é a mesma coisa
que Leitura Orante, falando então a respeito. Que a assembleia paroquial está

marcada para o dia 04 de dezembro, e que nela se deverá seguir a Pauta que está
sendo preparada pela equipe diocesana, e que até lá o censo deverá estar totalmente
pronto; disse ainda das dificuldades que está encontrando por não poder ficar o tempo
todo na catedral. João Freh disse ainda que os ministros estão confusos em seus
serviços no presbitério, e dom Edmilson disse que até o final do ano fará uma reunião
com eles a este respeito. Discorreu ainda sobre os 7 encontros do PRODE, com o
último ficando marcado para todas as comunidades fazer em conjunto na igreja
catedral no dia 28 de novembro às 20 horas. O Lombardi em seguida passou uma
orientação geral sobre a elaboração do planejamento para 2012. Nada mais havendo a
ser tratado, Dom Edmilson deu por encerrada a reunião com oração e benção final. E
eu, Francisco Guimarães Neto, secretário do CPP, lavrei a presente ata que, em sendo
aprovada, será assinada e devidamente publicada.

