ATA Nº 18 ‐ Aos três dias do mês de maio de dois mil e doze, às 20h00, por convocação do
Pároco Pe. Ronaldo, estiveram reunidos no salão paroquial da Catedral do Divino Espírito
Santo os membros componentes do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), que assinaram o
Livro de Presenças nº 1 página 08 verso e página 09, que faz parte integrante desta ata. A
pauta da reunião foi extensa com os seguintes assuntos: Oração inicial e proclamação da
palavra‐partilha, Leitura da ata da reunião anterior, Assembleia Diocesana com a nova
prioridade PASTORAL FAMILIAR com reestruturação dos cursos de noivos, cursos de batismo e
reunião com casais novos, e novas ações para as outras 4 prioridades, a saber: PRODE – buscar
uma linguagem mais popular nos subsídios enviados, chaves de leitura acompanhada de um
vocabulário, sugestões de ambiente e músicas; Criar o Ministério da Visitação. SETOR SOCIAL ‐
insistir na formação de lideranças também para participar dos conselhos municipais; Implantar
a pastoral Fé e Política. SETOR JUVENTUDE ‐ Criar uma assessoria para as paróquias que
necessitem articular a evangelização da juventude. FORMAÇÃO INTEGRAL DE LIDERANÇAS ‐
promover encontros diocesanos de formação para líderes. Iniciando os trabalhos o sr.
Lombardi fez a leitura de um trecho do Apocalipse, o mesmo utilizado em uma palestra na
Assembleia diocesana pelo Dom Edmilson, falando dos desafios que temos que superar na
missão de evangelizar. Feita a leitura da Ata n. 17, foi aprovada. Pe. Ronaldo em seguida
começou sua explanação falando primeiramente que foi boa a preparação para o Tríduo Pascal
e Semana Santa, e que de um modo geral correu tudo bem. Prosseguindo, falou sobre aquilo
que havia sido resolvido na assembléia, como a criação da Pastoral Familiar e sobre seus
objetivos e ações que envolvam toda a família. Sobre os cursos de preparação para o
Matrimônio, por exemplo, acredita que precisam ser reestruturados, e mais extensos, e não
apenas poucas horas de preparação como vem ocorrendo. Nos cursos para o Batismo, precisa‐
se evangelizar melhor os batizados. Explicou ainda por quê a Igreja não aceita padrinhos para o
Batismo ou Crisma que ainda não sejam crismados. Sobre Leitura Orante, disse que as chaves
de leitura que a equipe diocesana envia, são apenas uma orientação para o assunto tratado no
mês, e não para serem lidas durante os encontros. Sobre a implantação de um Ministério da
Visitação, disse que é mais uma ação a ser pensada para vir a ser posta em prática. Tudo isso é
função da Igreja, que deve Evangelizar em todos os setores político‐sociais inclusive, visando a
transformação da pessoa. Na última parte da pauta do dia, Pe. Ronaldo citou a Festa de N. Sra.
de Fátima de 4 a 13 de maio; no dia 6 de maio, domingo, na Paróquia São João Batista haverá
capacitação para catequistas da 3ª etapa; e as reuniões gerais em quatro Comunidades, a
saber: 8/5 ‐ São João Batista; 09/5 ‐ Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; 15/5 ‐ Nossa
Senhora das Graças; e 22/5 ‐ Nossa Senhora de Fátima. Discorreu em seguida sobre a
formação do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos – CPAE, que neste ano terão
reuniões mensais nas seguintes datas: 16/6, 20/06, 18/7, 16/8, 19/9, 17/10 e 14/11. No dia 8/5
haverá reunião geral do clero na Cidade de Maria; no dia 09/5 uma Celebração da Luz com
catequizandos da 2ª etapa às 19h30 na catedral. No dia 18/5 será a ordenação diaconal de
Carlos Fischer em Morro Agudo. No dia 24 de maio Missa na Comunidade Maria Auxiliadora,
por ser a festa da Padroeira. No dia 25/5, Renovação das promessas do Batismo para
catequizandos da 4ª etapa. No dia 26/5 haverá a Vigília de Pentecostes na catedral às 19h30, e
no dia 27/5 a Missa da Unidade às 17h no Santuário São Benedito, não havendo outras missas
à tarde. No dia 31/5, reunião de catequistas para preparação da Solenidade de Corpus Christi.
No dia 3/6 haverá encontro regional de crismandos na paróquia N. Sra. do Rosário às 7h30. No
dia 7/6, Corpus Christi, na missa, haverá renovação de provisão temporária para MECES. Disse

também da movimentação para inscrições para JMJ 2013. A próxima reunião do CPP será no
dia 14 de junho. Pediu ainda Pe Ronaldo que todos opinassem sobre o melhor horário para a
procissão de Corpus Christi, sendo que todos votaram a favor do horário das 9hoo; e que o
trajeto da procissão, neste ano, será da Catedral até o Educandário Sagrados Corações, e o
tapete deverá ser com artigos e objetos artesanais, que posteriormente serão vendidos em um
bazar com renda para o Educandário. Falou‐se também da necessária participação de todos na
organização da Festa do Divino que se aproxima. E foi feita a distribuição dos livretos para a
preparação para a Solenidade de Pentecostes, a ser feita durante a Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos, de 21 a 25 de maio, com encerramento na Vigília doa dia 26 na catedral.
Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada com a bênção final dada pelo Pe. Ronaldo, e
eu, secretário abaixo‐assinado, lavrei a presente ata que, se aprovada, será devidamente
registrada como de praxe.

