ATA Nº 34. Aos três dias do mês de outubro de dois mil e treze, no salão paroquial da catedral do Divino
Espírito Santo de Barretos, às 20h00, estiveram reunidos os membros que compõem o Conselho
Paroquial de Pastoral, (CPP), por convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo que, no entanto, não pôde
comparecer por estar acompanhando o Sr. Bispo em reunião na cidade de Jaborandi. A reunião então
foi coordenada pelo Diácono Lombardi, que a iniciou com invocação ao Espírito Santo. E leu um trecho
de uma meditação do Papa Francisco sobre Nossa Senhora Aparecida, feita no Rio de Janeiro em seu
encontro com os bispos, durante a Jornada Mundial da Juventude em julho último. Em seguida solicitou
a mim secretario que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem emendas.
Prosseguindo, Lombardi pediu a todos que lessem na página três do jornal da Catedral, edição deste
mês de outubro, o comunicado do Pe Ronaldo sobre o projeto de som e imagem que está sendo
implantado na Catedral, citando todos as melhorias que acontecerão com esses melhoramentos, e que
pede a colaboração de todos, pois é grande a dificuldade de se conseguir numerários para sua
realização. Lombardi então passou a explicar como devem ser feitos os planejamentos para 2014, por
Comunidades, Ministérios, Pastorais, Movimentos e Associações, e que sejam entregues até à próxima
reunião do CPP, dia 7 de novembro. Falou que tudo tem que ficar pronto bem antes da assembleia
paroquial, já marcada para o próximo dia 8 de dezembro no salão da Cúria Diocesana. Ainda de acordo
com a pauta, avisou que no dia 4 deste mês, portanto amanhã às 9h00, sendo Dia de São Francisco de
Assis, haverá bênção de animais em frente á catedral; além de outros avisos habituais, foi destacado o
da confraternização para os que trabalharam na Festa do Divino deste ano, que acontecerá no próximo
domingo dia 6 no salão da Fátima; no dia 8/10, 3º feira, celebra-se no Brasil o Dia do Nascituro, e será o
encerramento da Semana Nacional da Vida, com missa às 20h na Igreja São João Batista, no Barretos II,
com bênção às Gestantes; no dia 10/10, às 20h00, no salão paroquial, haverá reunião com Dom
Edmilson e Pe. Ronaldo, com dois representantes do CPP e com catequistas de adultos de todas as
paróquias da Região Barretos; no dia 12/10, sábado,dia de N. Sra. Aparecida, a tradicional Caminhada à
Cidade de Maria, saindo às 05h do Bom Jesus, e Missa em seguida; no dia 13/10, domingo, das 08h às
16h, Retiro para os catequistas que ainda não fizeram este Retiro) no salão São José da Paróquia São
João Batista; no dia 16/10, 4ª feira, no Centro Catequético, e no dia 20, no salão da Comunidade N. Sra.
das Graças, haverá treinamento de Ministros Leitores com as leituras de Novembro; do dia 16 a 18/10,
às 19h00 na Catedral, haverá Tríduo pelo inicio da celebração do centenário do Movimento “Mãe
Rainha de Schoenstatt”; no dia 19/10, sábado, às 14h00 na sede dos Vicentinos, Curso de Noivos; do dia
19 a 21/10, tríduo na Comunidade Bv. João Paulo II pelo seu aniversário, e Missa do Padroeiro no dia
22/10 às 19h30, na comunidade; no dia 24/10, às 20h00 no salão paroquial, reunião do CPAE; no dia
25/10, 6ª feira, 19h30, na catedral, Missa com o movimento “Outubro Rosa” (Fundação Pio XII); no dia
26/10 , às 14h00 no salão da Igreja São Benedito, reunião de Coordenadores paroquiais de Catequese;
no dia 26/10 às 19h30 no salão paroquial, curso de Batismo; no dia 27/10, domingo às 13h00, em
Severinia, encontro diocesano do Apostolado da Oração; no dia 05/11, 3ª feira às 16h00 no salão
paroquial, reunião da Equipe Paroquial do PRODE; no dia 07/11, 5ª feira às 20h00 no salão paroquial,
Reunião do CPP. Não havendo mais outro assunto para esta reunião, ela foi encerrada com a oração
final do Diácono Lombardi, ficando lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada
como de praxe.Barretos ,três de outubro de dois mil e treze.

