ATA N.21 - Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e doze, nas
dependências do salão paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de
Barretos, às 20h10, por convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo,
estiveram reunidos os membros componentes do Conselho Paroquial de
Pastoral, que assinaram o livro de presenças n. 01 página 10, que faz parte
desta ata. Depois da oração inicial e leitura de Romanos 8,28-39, Lombardi
fez uma breve reflexão sobre o trecho lido, enfocando o Mês das
Vocações, lembrando as celebrações sobre a Vocação de Padres, de Pais,
de Religiosos e de Leigos que vão acontecer ao longo de agosto. Em
seguida pediu a mim secretário que procedesse a Leitura da ata n. 20
referente à reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. Pe.
Ronaldo, dando sequência à reunião, afirmou que as reformas na
Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro já foram iniciadas; abordou
também a questão do afastamento de antigas lideranças, prometendo
procurá-las para um diálogo. Ressaltou que as Comunidades têm que se
unirem, caminhar juntas para um melhor aproveitamento pastoral. Em
seguida a sra. Erinéia disse estar preocupada com a gincana vocacional
que as Comunidades não estão participando dos ensaios, na preparação
dos alunos quanto à sua participação. Pe. Ronaldo informou que amanhã
dia 3 de agosto haverá a confraternização para quem trabalhou na Festa
do Divino, a ser realizada no salão da Comunidade Nossa Senhora de
Fátima a partir das 20h00, devendo ser apresentado o balancete da festa.
Disse também que continua trabalhando no sentido de se conseguir os
monitores para colocar na Catedral. Sobre a Ordenação Diaconal do
Lombardi, Pe. Ronaldo disse que haverá um Triduo com Missas a partir
das 19h30 nos dias 7, 8 e 9, a primeira pelo bispo Dom Edmilson, a
segunda com o Pe. Luiz Paulo e a última com o Pe. Deusmar. E que no dia
7, após a Missa, o bispo fará uma palestra sobre o PRODE, na própria
igreja. No dia 10 de agosto às 19h30 será a ordenação, pedindo a presença
de todos. Disse ainda que ficou combinado que a recepção será no
Educandário Sagrados Corações para mais ou menos 300 pessoas. Que já
ganhou do Buffet Roma o empréstimo dos talheres, fogão, toalhas, mesas,
etc. Que a Cristal se responsabilizou pelos refrigerantes, e também o
Minerva fará a doação da carne, disse também que o Arroz, o óleo, a
mandioca já tinham sidos ganhados, e que a cozinha seria coordenada

pelo Joel e sua equipe. Foi dito também por nosso pároco que no dia 12
de agosto será celebrada uma missa em comemoração ao aniversário de
falecimento de nosso primeiro Bispo Dom José de Matos Pereira,
solicitando a presença de todos, e que no dia 25 será celebrada missa
pelo aniversário da cidade, na Catedral às 19h30. Comentou, por fim,
sobre a Semana Missionária da Renovação Carismática Católica – RCC,
com encerramento na praça no próximo dia 12 de agosto. Nada mais
havendo a ser tratado, ele deu por encerrada a reunião com a benção
final, e eu, secretário abaixo-assinado, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada e publicada como de costume. Barretos, dois de
agosto de 2012.

