ATA Nº 30. Aos seis dias do mês de junho de dois mil e treze, às 20h00, no Salão Paroquial da Catedral
do Divino Espírito Santo de Barretos, por convocação de nosso pároco Pe Ronaldo estiveram reunidos os
membros que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral - CPP, que assinaram o Livro de Presenças no
verso da página treze que faz parte desta ata. A reunião foi dirigida pelo diácono Lombardi, em virtude
do Pe Ronaldo estar em reunião com Dom Edmilson na cidade de Colina. Com as orações iniciais, foi
feita a leitura do evangelho de Marcos 12, 32-33, seguida de uma breve reflexão e participação de
alguns dos presentes. Em seguida, conforme a pauta, fiz a leitura da ata anterior, que foi aprovada sem
restrições. Lombardi comentou então o desejo do Pe. Ronaldo de reativar em nossa paróquia o
Apostolado da Oração, esperando que todos auxiliem no sentido de que isso venha a acontecer.
Lombardi solicitou também que todos verifiquem o horário para adoração eucarística a ser realizada na
primeira sexta-feira de cada mês, na Catedral, ficando os horários a serem escolhidos ou às 12h30 ou às
18h30. Comunicou também que no dia 25 de junho haverá a reunião com leigos da Região Barretos, na
mini-basílica, devendo lá comparecer os representantes de cada paróquia do PRODE. E como na
paróquia Catedral ainda não há esta Equipe do PRODE, o próprio diácono e eu, secretário, iremos
representar a paróquia neste encontro. Mas disse que ainda neste mês deveremos formar a Equipe
Paroquial do PRODE aqui em nossa paróquia e, para isso, cada Comunidade ou Pastoral que faz Leitura
Orante deve enviar um representante para a reunião que vai acontecer no dia 11 de junho às 20h00 no
Centro Catequético sobre este assunto. E que a visita pastoral do Sr. Bispo com todos os que fazem a
Leitura Orante já está agendada para o próximo dia 1º de agosto. Prosseguindo, o Samir solicitou que
aqueles que conhecem casais de segunda união, que informem seus nomes para os casais-piloto, a fim
de serem convidados a participar do próximo encontro, no final deste mês, na paróquia São Luis
Gonzaga. Lombardi comunicou ainda que no dia 24 de junho haverá Missa em Louvor a São João Batista,
às 19h30 na rua 36 esquina com avenida 7 na residência da Lucia Roncarati. E que no dia 15 de junho ás
19h30 será rezado o terço na Vila Santo Antônio, pelos Vicentinos, na avenida 17 com a rua 34. Outros
assuntos informados aos presentes: dias 12 (4ª feira) e 16/6 (domingo) - palestras sobre as leituras e
liturgia de julho; Retiro do Clero em São Pedro de 17 a 20 de junho, portanto não haverá atendimento
dos padres nestes dias, nem missas nas Comunidades; dia 22 de junho, das 08h30 às 16h00, na paróquia
São João Batista de Olimpia - formação para integrante da Pastoral da Saúde da RP II, com inscrições
abertas até o dia 17/6; dia 27/6 - reunião do CPAE no salão paroquial às 20h00; dia 30/6 - encontro de
Casais de segunda união na Paróquia São Luiz Gonzaga, das 08h00 às 17h00; de 1º a 5 de julho na sede
dos Vicentinos - Semana teológica sobre a Doutrina Social da Igreja, com o Pe. Luiz Paulo, às 20h00; dia
02 de julho (terça-feira) - 136º aniversário de criação da Paróquia do Divino Espírito Santo; dias 5 e 6 de
julho – 10ª Festa do Divino; dia 11 de julho - próxima reunião do CPP; dias 13 e 14 de julho - Encontro
Diocesano de Música e Pastoral Litúrgica, na Cidade de Maria. Por fim, foi comunicado que não haverá
Missões na Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro neste mês, que estavam programadas para se
iniciar no dia 10 próximo, ficando a sua Festa Junina adiada para os dias 19 e 20 de julho. Nada mais
havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a oração final feita pelo Diácono Lombardi, e eu,
secretário abaixo-assinado, lavrei a presente ata que, sendo aprovada, será assinada e publicada como
de costume no site da paróquia. Barretos, seis de junho de dois mil e treze.

