ATA N.33 - Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze, às 20h00, nas dependências
do salão paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, reuniram-se os membros
que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral - CPP, por convocação de nosso Pároco Pe
Ronaldo. A reunião foi iniciada pelo Diácono Lombardi, com canto e oração. Em seguida fez a
leitura do trecho da carta aos Colossenses, capitulo 3 versículos 5 a 10, seguido de uma breve
reflexão. Prosseguindo Pe Ronaldo confirmou a reflexão do Diácono, citando também a
caminhada neste um ano e meio que está á frente das comunidades da Catedral. Disse que
está acontecendo muitas coisas boas nas lideranças – mostradas no Facebook para
conhecimento de todos. Em seguida, como secretário, procedi a leitura das duas últimas atas,
porque a penúltima ainda não tinha sido feita, devido à minha ausência na ultima reunião do
CPP. Feitas as leituras, ambas foram aprovadas por unanimidade. Seguindo a pauta do dia, o
diácono informou as atividades do Apostolado da Oração, e a novidade que está sendo a Hora
Santa todas as sextas-feiras no altar central da Catedral às 18h30. Pe Ronaldo em seguida fez
um relato sobre a Catequese NeoCatecumenal que vai ser iniciada em nossa Paróquia, e seus
princípios gerais, inclusive com a apresentação das datas das catequeses semanais durante os
meses de setembro e outubro. Prosseguindo fez um relato explicativo de todos os itens da
pauta do dia. Lombardi pediu a participação de todos na caminhada do Grito dos Excluídos, na
manhã de 14 de setembro, neste ano com um Movimento contra as drogas. Anunciou também
o primeiro Retiro Espiritual de nossos paroquianos interessados, e após algumas considerações
de alguns dos presentes, decidiu-se que começará às 18h do sábado dia 14 de setembro, até
aproximadamente 22h, quando todos poderão voltar para suas casas, com reinício às 08h do
domingo dia 15, no novo salão da Cúria Diocesana, no bairro Jockey Clube. E se estabeleceu o
pagamento por pessoa de uma taxa no valor de R$ 15,00 para as despesas de alimentação. Foi
avisado que nas missas de 14 e 15 deste mês o que for arrecadado nas coletas será destinado
para as despesas do Intereclesial das CEBs que está programada para o mês de janeiro de 2014
em Juazeiro, no Ceará. No dia 22/9 das 08h às 16h00, no salão da Paróquia N. Sra do Rosário,
haverá o Encontro para novos catequistas de 4ª etapa; e, neste mesmo dia 22 das 08 às 12h00,
tem Encontro de Crismandos - Região Barretos, na paróquia Bom Jesus. Ainda neste dia 22, na
Missa das 19h30 na Catedral, se iniciará a Novena de Sta. Teresinha, com encerramento no dia
30, e a Missa Solene no dia 1º de outubro, quando também será celebrado o 8º aniversário de
ordenação do Pe. Ronaldo. No dia 24/9 será o aniversário natalício do Pe Lázaro. No dia 29/9,
na Catedral, às 17h00, haverá adoração ao Ssmo. com Catequizandos da paróquia. No dia 1º
de outubro, às 16h, reunião mensal da Equipe Paroquial do PRODE, constituída por um
representante de cada Comunidade setorial e outras Pastorais que fazem a Leitura Orante. E a
próxima reunião do CPP está marcada para as 20h do dia 3 de outubro. Outros avisos de
interesse da comunidade também foram dados. E nada mais havendo a ser discutido, a
reunião foi encerrada com a bênção final do Pe Ronaldo e para que tudo fique registrado lavrei
a presente ata que se aprovada será devidamente assinada e publicada como de costume.
Barretos, cinco de setembro de dois mil e treze.
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