ATA Nº 16‐ No primeiro dia do mês de março de dois mil e doze, no salão paroquial da
Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, por convocação de nosso pároco Pe.
Ronaldo, reuniu‐se o Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), tendo os seus integrantes
presentes assinado o Livro de Presenças nº 1, página 08, que faz parte desta ata, para
tratar de assuntos de interesse de nossa paróquia. O Sr. Lombardi fez a leitura do
evangelho de João capitulo 9 versículo 1 e seguintes, sobre a “cura do cego de
nascença”, seguida de uma mensagem sobre o tema da Campanha da Fraternidade
deste ano, com enfoque na exclusão social de doentes e os preconceitos que
enfrentam. E o Pe. Ronaldo falou sobre a necessidade de ser montada a pastoral da
saúde na paróquia, com das irmãs da Santa Casa, que irão orientar as pessoas que
queiram fazer parte desta pastoral. Em seguida eu, secretário, fiz a leitura da Ata nº 15
da reunião anterior. O Pe. Ronaldo pediu uma pequena retificação onde constava que
dez casais se dispuseram a ajudá‐lo na paróquia Santa Ana e São Joaquim, na verdade
eram 10 (dez) pessoas e não dez casais, retificação esta anotada e feita. Disse também
que em algumas comunidades ainda não foram realizadas a leitura orante do mês de
fevereiro e aproveitando o momento disse que ficou um tanto decepcionado com o
pequeno número de pessoas na celebração da quarta‐ feira de cinzas, pois esperava
muitos mais participantes em virtude da importância daquela celebração. Sobre a
colocação de monitores de TV na Catedral, informou que já está solicitando
orçamentos para isso, e que duas pessoas já se prontificaram a colaborar com
doações. Lembrou aos presentes que no dia 7 de março (4ª feira) haverá reunião do
ministério de música de toda a paróquia às 20h00 no salão paroquial, e que também
no dia 7 de março começará a formação de um Grupo de Oração na catedral. O
ministério de música da diocese promoverá no dia 11 de março na Cidade de Maria o
segundo encontro de formação musical, no horário das 8h00 às 16h00, com inscrições
até o dia 4/3 com taxa de R$ 25,00 a ser paga na hora do curso. Informou que a
Pastoral Litúrgica se reunirá no dia 13 de março às 20h00 em preparação para a
Semana Santa. No dia 14 de março acontecerá reunião com as catequistas no salão
paroquial. Anunciou ainda que as confissões na Catedral serão realizadas no dia 23 de
março ás 19h30 (sexta feira), em preparação para a páscoa, pediu a todos para não
deixarem as confissões para a última hora e que na sexta feira santa e no sábado
véspera da Páscoa não haverá atendimento de confissões. No dia 31/03 (sábado) a
Vigília da Juventude neste ano será na igreja de Santo Antonio de Pádua. Solicitou
ainda que caso os jovens queiram participar da Jornada Mundial da Juventude em
2013, no Rio de Janeiro, precisam se organizar para isso desde já, pois os gastos serão
em torno de R$1.000,00 (hum mil reais) por pessoa, e que a diocese de Barretos estará
acolhendo uma delegação com cerca de 100 jovens do exterior na semana anterior ao
evento – a Pré‐Jornada. O padre Ronaldo apresentou então o Sr. Carlos Eugênio
Zardini como o festeiro deste ano na Festa do Divino, que já falou da primeira
promoção para arrecadar fundos: no dia 25 de março, no salão comunitário de Nossa
Senhora de Fátima, haverá uma “Galinhada Mineira” com 1.000 (mil) marmitex, cada
uma a $ 10,00 (dez reais), distribuindo aos presentes os talões de participação para
serem vendidos, e pedindo a colaboração de todos. O acerto geral ficou marcado para
o dia 20 de março. A comunidade Nossa Senhora das Graças informou também que no
dia 16 de março será realizado um bingo promocional em suas dependências,
solicitando a colaboração de todos. Foi dito também que no dia 10 de agosto será a
ordenação diaconal do Sr. Lombardi e que para isso será necessário idealizar alguma

promoção para se conseguir fundos suficientes para o evento. Lombardi comunicou
ainda que a próxima reunião do CPP será no dia 12 de abril. Nada mais tendo a ser
tratado, a reunião foi encerrada com a Benção final feita pelo Pe. Ronaldo, e para que
fique registrada lavrei esta ata que, se aprovada, será devidamente assinada e
publicada como de praxe.

