ATA N º17‐ Aos doze dias do mês de abril de dois mil e doze, ás 20h00, no salão
paroquial da catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, esteve reunido o CPP –
Conselho Paroquial de Pastoral, tendo seus integrantes assinado o Livro de Presença n.
01 página 08 verso. Iniciando os trabalhos, José Paulo Lombardi fez a leitura do
evangelho do dia, com breve reflexão a respeito. Prosseguindo, eu, secretário, fiz a
leitura da ata da reunião anterior e, a pedido do Pe. Ronaldo, foi retificado o número
de jovens que serão recepcionados em Barretos por ocasião da jornada da juventude
em 2013, passando de 100 para 200 jovens. Pe. Ronaldo nos lembrou que o
aniversário do Sr. Lombardi neste 12 de abril, e que para a sua ordenação Diaconal
estava propondo a realização de um chá beneficente a fim de se angariar fundos para
cobrir despesas desta ordenação. Disse também que o Pe. Emerson ficou encarregado
dos orçamentos dos monitores para a catedral, mas que até então não tinha recebido
comunicação dele informando os valores. Sobre a Escola de Música, deverá ser às
segundas‐feiras no salão paroquial, sem no entanto maiores informações. Pe. Ronaldo
disse também que já foi dado inicio na catedral a implantação do Grupo de Oração da
RCC, tendo começado o seminário contando com cerca de 60 pessoas, mas este
número já diminuiu bastante. Sobre a Semana Santa deste ano, considerou‐a muito
rica, com boa participação apresar do desmembramento para três locais diferentes,
mesmo assim foi boa a participação do pessoal; quanto à sua liturgia, houve alguns
contratempos, por exemplo com a troca de ministros‐acólitos que ensaiaram mas
depois não puderam comparecer, tendo sido substituídos por outros sem preparação
prévia. Lamentou que várias pessoas, inclusive ministros, deixaram de participar das
cerimônias da 6ª. feira Santa e Vigília Pascal, o que é incompreensível. Sobre a 6ª. feira
Santa, Pe. Ronaldo comentou o modo de proceder de ministros da Eucaristia no
momento de consumir todas as hóstias consagradas, que não deveriam sobrar para o
dia seguinte, pois sentiu que houve até uma certa falta de respeito para com a
Eucaristia naquele momento. Os ministros‐acólitos tinham sido avisados de suas
funções para todo o Tríduo Pascal, e que havia até scripts sobre todos os
procedimentos, mas houve várias falhas neste aspecto, além de muita movimentação
desnecessária na Sacristia. Informou em seguida que alguns jovens já estão se
preparando para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro no ano que vem,
inclusive jovens vicentinos. Sobre a Pastoral da Saúde, o Sr. Pedro Capovilla comunicou
estar participando da Pastoral da Saúde na Santa Casa, e que as irmãs estão
preparando as pessoas com muito carinho, fornecendo apostilas e dando
esclarecimentos a todos, e que nas reuniões chegam a ter até 40 pessoas presentes,
citando ainda que o encerramento do curso será feito na cidade Maria com a presença
de D. Edmilson e a irmã Gemha. Nada mais tendo a ser tratado, a reunião foi
encerrada com a bênção final do Pe. Ronaldo, e eu, secretário, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será registrada como de costume.

