ATA nº 26 - Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, no
salão paroquial da catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, estiveram
reunidos os membros que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral,
que assinaram o Livro de Presenças nº 01 página 12, que faz parte desta
ata. A reunião se iniciou por volta das 20h05, com abertura feita pelo
Diácono Lombardi, que leu um trecho do evangelho de Marcos,
prosseguindo com uma breve reflexão sobre o trecho lido, com base no
tema “Fé tem que ser testemunhada.” Dando sequência, Pe. Ronaldo
continuou com a reflexão sobre o mesmo trecho, e informou que está
escrevendo uma Carta Pastoral com uma análise sobre o primeiro ano de
seu ministério em nossa paróquia e que precisa ser feito, pedindo que
todos tomem conhecimento daquilo que está sendo proposto. Ato
continuo foi solicitado a mim, secretário, que procedesse a leitura da ata
da reunião anterior que, após ser lida, ninguém se manifestou e ela foi
aprovada por unanimidade. Em seguida Lombardi apresentou a Pauta da
reunião que constava de: Oração inicial com invocação do Espírito Santo,
leitura do Evangelho de Marcos 4,21-25 e breve reflexão; Leitura da ata da
reunião anterior; Próximas atividades: 02/02/13 às 9h30 na igreja de São
Luiz Gonzaga, Ordenação Presbiteral do diácono Nivaldo (CJS); no mesmo
dia, das 15h às 17h no salão paroquial, reunião diocesana com
Coordenadores de jovens do setor Juventude; 03/02/13 em Miguelópolis,
encontro diocesano de CEBS. Dia 05/02/13 às 10h30, no salão paroquial,
reunião do bispo com o clero da Catedral sobre o PRODE. Dia 06/02/13, às
20h00 no salão paroquial, visita pastoral do bispo D. Edmilson ao ECC
paroquial. Dia 13/02/13, às 19h30 na catedral, 4ª feira de cinzas e
abertura da CF 2013. Dia 15/02/2013, em Miguelópolis às 20h00,
instituição do ministério de Acólito para os seminaristas Luiz Fernando e
Tiago Reis. Dia 17/02/13, no salão da Comunidade N. Sra. das Graças,
palestra sobre as leituras e liturgia de março e semana santa. No mesmo
dia 17, às 15h00 no salão paroquial, Missa e reunião para os participantes
do movimento “Filhos no Céu”. Dia 18/02/13 às 19h30 na catedral, Missa
Solene pelo 13º aniversário da Dedicação da Catedral. Dia 20/02/13 às
20h00 no salão paroquial, palestra sobre as leituras e liturgia para março e
semana santa. Dia 21/02/13 às 19h30 no salão paroquial, reunião da
equipe paroquial de liturgia. Dia 25/02/13 às 19h00 na sede dos

Vicentinos, abertura do ano letivo da Escola de Teologia. Dia 29/02/13, às
20h00 no salão paroquial, reunião do CPAE. Dia 03/03/13, das 8h às 17h00
no salão da paróquia de S. Luiz Gonzaga, retiro para todos os que
participaram do encontro do Ministério da Visitação no dia 14 de outubro
de 2012. Dia 06/03/13 às 20h00 no salão paroquial, será a próxima
reunião do CPP. Foi lido ainda o comunicado que toda primeira sexta feira
do mês, às 19h30 na catedral, a Missa será com o Apostolado da Oração e
por todas as vocações, a começar pelo dia 1º de fevereiro. E em todas as
segundas quarta-feiras de cada mês, às 15h00 na catedral, haverá a missa
com integrantes do movimento da Mãe Rainha, além da novena de N. Sra
do Perpétuo Socorro. Também foi informado que em todas as segundasfeiras a catedral está sendo aberta a partir das 12h00. A cada
apresentação das atividades, conforme constavam da pauta, eram
prestados os esclarecimentos necessários. O Pe. Ronaldo apresentou a
todos também os CDs e livreto com letras de músicas que deverá ser
utilizados pelas Comunidades e ministérios que fazem a Leitura Orante, e
que serão distribuídos para uso a partir de abril próximo. A Luciana,
coordenadora da Pastoral Familiar, pediu que cada Comunidade envie
alguém para participar da reunião agendada para o dia 24 de fevereiro no
Centro Catequético. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi
encerrada com a oração final e Benção do Pe Ronaldo. Eu, secretário,
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada como de
praxe. Barretos trinta e um de janeiro de dois mil e treze.

