ATA Nº 25 - No dia nove de dezembro de dois mil e doze, às 7h40, no salão paroquial da
Catedral do Divino Espirito Santo de Barretos, por convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo
José Miguel, estiveram reunidos os membros componentes do Conselho Paroquial de Pastorais CPP, que assinaram o Livro de Presença número 01, página onze verso, que faz parte desta ata.
O diácono Lombardi deu inicio à reunião com a leitura do trecho da carta de Isaías 6,1-8,
fazendo em seguida uma breve reflexão. Leu o artigo de Dom Eduardo Pinheiro da Silva, bispo
de Campo Grande-MS, ”IGREJA E JUVENTUDE’. Prosseguindo, solicitou a mim, secretário,
que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada sem restrições. A pauta da
reunião previamente agendada constava de: Oração inicial; Apresentação dos planejamentos das
comunidades, pastorais ministérios, movimentos e associações, mês a mês, para serem
conferidas e corrigidas se necessário; Fechamento do planejamento geral e avisos diversos das
próximas atividades no mês de dezembro. Pe. Ronaldo, usando a palavra, disse estar ajustando
muitas coisas que poderiam estar acontecendo, mas infelizmente, ou por comodismo, ou talvez
por falta de lideranças na paróquia, não se realizaram. E que muitas vezes não sabemos acolher
as pessoas novas que vêm até à igreja; e que temos que assumir nossas responsabilidades como
cristãos no trabalho em prol de nossas comunidades. O diácono Lombardi nos disse da falta de
interesse de alguns coordenadores em participar das reuniões do CPP, significando ausência de
comunhão. Para esta reunião fora convocados todos os coordenadores, mas vários não
apareceram e nem enviaram representantes, e que o planejamento para o ano todo fica assim
prejudicado. Para as próximas reuniões, caso o coordenador não possa estar presente, que envie
o seu vice. O padre Ronaldo apresentou aos presentes a intenção de se realizar em 2013 um
Retiro Espiritual para as lideranças paroquiais e interessados, que ficou então agendado para os
dias 14 e 15 de setembro, no salão da Cúria Diocesana. E também a intenção de uma
confraternização entre todos, ficando esta para se realizar no dia 1º de dezembro de 2013 em
local a ser definido. A próxima assembleia paroquial será no dia 08 de dezembro do ano que
vem. Dentre as próximas atividades, o diácono Lombardi destacou as seguintes: dia 16 de
janeiro - reunião da Pastoral Familiar no Centro Catequético às 19h30; dia 27 de janeiro - na
sede dos vicentinos será a reunião para apresentação da Campanha da Fraternidade 2013; dia 08
de fevereiro - Rebanhão na Cidade de Maria; dia 3 de março, no salão da paróquia São Luis
Gonzaga, haverá um Retiro Espiritual das 08h às 17h exclusivamente para os integrantes do
Ministério da Visitação que participaram do encontro lá realizado no dia 14 de outubro deste
ano; dia 23 de março, à noite – na Capela N. Sra. de Fátima, haverá a Vigília Paroquial da
Juventude. As reuniões do CPP continuação sendo mensais, tendo as suas datas sido informadas
a todos. Outras datas importantes da caminhada pastoral para o ano de 2013 foram apresentadas,
e constarão do Planejamento Geral que será devidamente confeccionado a partir de agora e
posteriormente distribuído. Nada mais havendo na pauta, a reunião foi encerrada com a bênção
final pelo Pe. Ronaldo, e eu, secretário abaixo assinado, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será devidamente assinada e publicada como de costume. Barretos 09/dezembro/2012.

