ATA Nº 23: No dia quatro de outubro de dois mil e doze, às 20h15, no
salão paroquial da Catedral do Divino Espirito Santo de Barretos, por
convocação de nosso pároco Pe Ronaldo, estiveram reunidos os membros
que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral, que assinaram o Livro de
Presenças nº 01 página 11, que faz parte integrante desta ata. Iniciando os
trabalhos, o Diácono Lombardi fez a leitura de um trecho do evangelho do
dia, fazendo em seguida uma reflexão e pedindo que todos partilharesm
suas opiniões sobre o trecho lido. Informou que no dia sete do corrente se
inicia o Sínodo dos Bispos em Roma, onde o Papa com alguns bispos
escolhidos vão dialogar sobre uma nova evangelização necessária para o
mundo de hoje, abrindo também o Ano da Fé. Lombardi comunicou ainda
que no dia doze o nosso bispo Dom Edmilson fará o lançamento do Ano da
Fé em Barretos após a caminhada à Cidade de Maria. Prosseguindo,
solicitou a mim como secretario que procedesse a leitura da ata da
reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. Em seguida foi
apresentado o casal José Renato/Luciane como novos coordenadores da
Pastoral Familiar na Diocese e em nossa paróquia-catedral. Lombardi disse
que o padre responsável pela pastoral familiar é o Padre Costante, da
Paróquia Nossa senhora do Rosário. Sobre o PRODE, comentou que no
domingo passado cerca de 250 pessoas, de várias paróquias da diocese,
participaram de um encontro na igreja de São Benedito. Citou que está
sendo criado na diocese o Ministério da Visitação, com reuniões já
agendadas, e cada paróquia também deverá formar uma equipe deste
Ministério, dentro do PRODE. Para isso, solicitou que cada Pastoral,
Comunidade e Ministério de nossa paróquia indique uma pessoa para ir
ao encontro sobre este assunto, marcado para o dia 14 de outubro no
salão da paróquia São Luis Gonzaga. A seguir, foi aberta a palavra para
todos com comentários sobre suas respectivas atividades na paróquia.
Sidney, sobre o Dizimo, disse que está tudo bem, com arrecadação boa.
Pedro Capovilla, da Pastoral da Saúde, disse que o trabalho na Santa Casa
está até recebendo elogios gerais, detalhando até os procedimentos
feitos. Erineia, sobre a Catequese, deu algumas explicações sobre aquilo
que está sendo feito; o último ano da catequese na modalidade antiga
será 2013; a partir de 2014, todas as etapas já estarão na nova
modalidade, seguindo o Ano Litúrgico. Lombardi agendou uma reunião

com catequistas de adultos para o dia 16 no centro catequético. Maria da
Penha falou da Comunidade N. Senhora das Graças, citando que os
trabalhos continuam apesar das dificuldades. Zilah comentou sobre o
bingo com resultado positivo em favor da comunidade São João Batista,
que já iniciou as fundações para a construção da sua Capela, que está
corrente tudo bem mas pedindo que todas as comunidades participem
dessa obra, devido aos seus elevados custos. Cidinha, pela comunidade
São Sebastião, disse que a comunidade vai indo bem, apesar das
dificuldades, são pessoas idosas, mas está caminhando. Luzia disse que a
Liturgia ainda precisa ter reuniões normalmente, o que não vem
acontecendo, e o Lombardi lembrou que isso terá que acontecer, uma vez
que a partir de 2013 não haverá mais folhetos de missas, e a Pastoral
Litúrgica deverá preparar as Missas na paróquia. Deise, sobre o Ministério
de Leitores, disse que o Pe. Ronaldo pediu algumas alterações sobre a
liturgia nas missas, mas que a maioria dos Leitores têm frequentado os
encontros mensais de formação. Nada mais havendo para ser tratado, a
reunião foi encerrada com benção final pelo Frei Lázaro, e eu, secretário,
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada como de
costume. Barretos,04 de outubro de dois mil e doze.

