ATA Nº 15‐ Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2012, no salão
paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, por
convocação do Pároco Pe. Ronaldo José Miguel, estiveram reunidos os
representantes de Comunidades, de Pastorais, de Ministérios, de
Movimentos e Associações, que assinaram o Livro de Presenças nº 1
página 07 Verso, e que faz parte desta Ata, para tratar da seguinte pauta:
a) Planejamentos de atividades de todas as suas representadas e da
paróquia em geral; b) inter‐relacionamento entre Pastorais da Acolhida,
do Batismo, Catequética, Matrimonial, etc, com as Comunidades;
necessidade de se terminar o censo paroquial para um melhor trabalho
missionário e evangelizador; c) Liturgia em geral e próximas celebrações
como a Festa da Dedicação da Catedral, a Quarta‐feira de Cinzas,
Quaresma e Campanha da Fraternidade; d) outros assuntos e Palavra
Livre. Os trabalhos foram iniciados pelo Lombardi, com a Oração inicial e
reflexão espiritual sobre Mc 3,31‐35. Em seguida o Pe. Ronaldo pediu a
todos que se apresentassem, para que ele conhecesse cada um e tomasse
conhecimento das atividades desenvolvidas por cada membro
participante do CPP. Francisco Guimarães Neto, após apresentação,
justificou a ausência do Roberto e da Rúbia, coordenadores da Pastoral
Matrimonial que por motivos particulares não puderam comparecer, e
informando que, em reunião transcorrida no mês de dezembro de 2011,
ele, Francisco e e sua esposa Cleusa, foram escolhidos para coordenarem
os Cursos de Noivos nos anos de 2012 e 1013, auxiliados pelos atuais
participantes desta Pastoral. Continuando, o Pe. Ronaldo fez uma
explanação de tudo que o que ele vai querer daqui para frente em nossa
paróquia, pois espera que todas as atividades sejam dignas da Paróquia‐
Catedral, já que acaba de assumí‐la como Pároco e deseja que tudo saia
de acordo com aquilo que for planejado; informou que vai precisar fazer
vários ajustes, faz questão que todos os membros natos do CPP, ou seus
legítimos representantes, compareçam às reuniões marcadas, que de
agora em diante vão ser mensais. Neste momento, já foi distribuída a cada
um destes membros, a Convocação para todas as reuniões do CPP de
2012, já programadas. Comentou que, quando alguém falta a alguma
reunião, não só fica sem se inteirar dos assuntos paroquiais, como até
perde o direito de reclamar, e que o Conselho Paroquial de Pastoral é o

coração da paróquia em relação ao bom andamentos de sua pastoral.
Falou das atitudes das pessoas que colocam sempre dificuldades para
exercerem suas funções ou de sua falta de comprometimento. Ato
contínuo foi solicitado ao secretário que procedesse a leitura da ata da
Assembléia Paroquial de 4 de dezembro último, que foi aprovada sem
restrições. Pe. Ronaldo disse ter lido todas as atas de reuniões anteriores e
que pelo mesmo em duas delas não consta o resultado daquilo que foi
tratado na reunião. Citou diversas experiências à frente da paróquia de
Santa Ana e São Joaquim, que lá as coisas estão fluindo e onde conseguiu
pelo menos dez casais atuantes, que colaboram muito no trabalho
paroquial; e que aqui na Catedral temos que batalhar bastante para
crescermos em termos de paróquia e que as comunidades têm que
assumir suas tarefas. Foi também distribuída a LEITURA ORANTE para o
mês de fevereiro. Sobre os planejamentos mensais, Lombardi pediu a
todos que, em caso de alteração de datas naquilo que foi colocado, os
coordenadores avisem até o dia 20 de cada mês anterior, para que possa
sair no jornal da Catedral corretamente. A Pastoral da Acolhida
apresentou uma rifa que está promovendo, pedindo alguma colaboração
dos presentes, destinada a conserto de aparelhos de projeção na catedral,
o que foi conseguido. Pe. Ronaldo disse do desejo de colocar alguns
monitores de TV em alguns pontos da catedral, em substituição aos telões
lá existentes, para o quê também precisará da colaboração de todos. E
informou que, de agora em diante, todas as missas nas Comunidades
serão iniciadas às 19h30. Nada mais havendo a ser tratado, às 22h00 a
reunião foi encerrada com a Oração e bênção finais pelo Pe. Ronaldo, e
eu, secretário abaixo assinado, lavrei a presente ata que, em sendo
aprovada, será devidamente assinada e publicada como de costume.

